USNESENÍ
12. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 01.07.2019
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
391/12 schvaluje
program 12. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 01.07.2019, tak jak je obsažen v Pozvání
na tuto schůzi ze dne 01.07.2019 s vypuštěním bodu
392/12 bere na vědomí
žádost Obvodního báňského úřadu Ostrava ze dne 16.05.2019 k čerpání finanční rezervy
pro organizaci OKD, a.s., dle zákona č. 44/1988 Sb., pro rok 2019, a nemá připomínky ukončení
činnosti zástupce předsedy pana Mgr. Libora Stáni jako člena povodňové komise z důvodu ukončení
mandátu místostarosty obce po skončení volebního období
393/12 jmenuje
člena Redakční rady paní Martinu Skýpalovou, nar. …, trvale bytem: …
394/12 schvaluje
cenu vstupenky na představení „NA OSTRO“ konané 09.10.2019 ve výši 100,- Kč.
395/12 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „ Zajištění služby Přeprava osob (školní autobus)“ CK
Dakol, s.r.o., Petrovice u Karviné, č. p. 570, IČ: 25860402, a to od 01.09.2019
396/12 schvaluje
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace,
Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů v průběhu druhého
pololetí školního roku 2018/2019
397/12 nemá připomínky
k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Doubrava
398/12 schvaluje
rozšíření separace odpadu v obci, a to o jeden kontejner na bioodpad u bývalého zdravotního
střediska č. p. 720 a vytvoření nového separačního hnízda (plast, papír, sklo, bioodpad) u čerpací
stanice EDĚ v Koukolné za předpokladu, že bude zajištěn souhlas majitele pozemku EDĚ, a.s.
399/12 schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování údajů uzavřené mezi dodavatelem Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava a objednatelem obcí Dětmarovice
400/12 schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské autobusové dopravy
ve městě Orlová na rok 2019 mezi obstaravatelem městem Orlová a objednatelem obcí Dětmarovice
v rozsahu služeb, které dopravce poskytuje jejich občanům, zálohovou částkou 932 200,- Kč
401/12 schvaluje
uzavření dohody s majitelem technické infrastruktury Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. o umístění kanalizace do ochranného pásma vodního díla pro stavbu s názvem
„Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice - I. etapa, Koukolná“.

402/12 projednala
žádost o výkup pozemku parc. č. 2995 – orná půda o výměře 217 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví
SJM … a … Věra, oba …, do vlastnictví obce za smluvní cenu ve výši 250,-Kč/m2
a
403/12 ukládá
zajistit zpracování znaleckého posudku na pozemek parc. č. 2995 orná půda o výměře 217 m2 v k. ú.
Dětmarovice a poté předložit na příští schůzi rady obce
404/12 souhlasí
jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 3649 a parc. č. 3631/18, oba v k. ú. Dětmarovice,
se stavbou oplocení na pozemcích parc. č. 3631/3 a parc. č. 3636/2, oba v k. ú. Dětmarovice
dle přiloženého situačního výkresu za dodržení povinností vyplývajících ze stavebního zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
405/12 souhlasí
jako správce dopravní a technické infrastruktury se zrušením silničního retardéru na místní
komunikaci č. 5b, pozemek parc. č. 4043 v k. ú. Dětmarovice ve vlastnictví Obce Dětmarovice,
umístěného poblíž domu č. p. 1009 – žadatelé majitelé přilehlých domů v k. ú. Dětmarovice a v k. ú.
Koukolná
406/12 souhlasí
jako vlastník dotčeného pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Dětmarovice s umístěním a provedením stavby
nové podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v délce cca 24 m na rozsahu dle přiloženého situačního
výkresu pro stavební záměr pod názvem „Dětmarovice 1068, přípojka NNk“ z důvodu získání
územního souhlasu, popřípadě územního rozhodnutí na tuto stavbu – žadatel Profi Projekt s.r.o.,
Frýdek–Místek, zastupuje investora stavby ČEZ Distribuce, Děčín
a
407/12 souhlasí
jako vlastník dopravní a technické infrastruktury s umístěním a provedením stavby nové podzemní
kabelové přípojky NN 0,4 kV v délce cca 24 m na místní komunikaci č. 38c, pozemek parc. č. 1060
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice. Zemní vedení kabelové přípojky povede
pod komunikací a bude provedeno bezvýkopovou technologií – protlakem. V případě poškození
vozovky bude komunikace uvedena do původního stavu
a
408/12 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k uložení inženýrské sítě a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-8024752/VB002 pro stavební záměr „Dětmarovice 1068, přípojka NNk“ –
podzemní kabelové vedení elektrické přípojky NN 0,4 kV v délce cca 24 m v pozemku ve vlastnictví
obce parc. č. 1060 v k. ú. Dětmarovice, mezi Obcí Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úplatu ve výši 150, Kč +
DPH za 1 m elektrické přípojky, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH
409/12 souhlasí
jako vlastník dotčených pozemků parc. č. 2184, parc. č. 2449/2 a parc. č. 2453/2, všechny v k. ú.
Dětmarovice s umístěním a provedením stavby nové podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v délce
cca 50 m v rozsahu dle přiloženého situačního výkresu pro stavební záměr pod názvem „Dětmarovice
2181/4, přípojka NNk“ z důvodu získání územního souhlasu, popřípadě územního rozhodnutí na tuto
stavbu, po ukončení výkopových prací budou pozemky uvedeny do původního stavu – žadatel
NOVPRO FR, s.r.o., Frýdek-Místek, zastupuje investora stavby ČEZ Distribuce, Děčín
a
410/12 souhlasí
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jako vlastník dopravní a technické infrastruktury s umístěním a provedením stavby nové podzemní
kabelové přípojky NN 0,4 kV v délce cca 50 m na místní komunikaci č. 51c, pozemek parc. č. 2184,
parc. č. 2449/2 a parc. č. 2453/2, všechny v k. ú. Dětmarovice. Zemní vedení kabelové přípojky
povede pod cestou a bude provedeno bezvýkopovou technologií – protlakem. V případě poškození
vozovky, bude komunikace uvedena do původního stavu.
a
411/12 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k uložení inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-8024699/02 pro stavební záměr „Dětmarovice 2181/4, přípojka NNk“ –
podzemní kabelové vedení elektrické přípojky NN 0,4 kV v délce cca 50 m v pozemku ve vlastnictví
obce parc. č. 2184, parc. č. 2449/2 a parc. č. 2453/2, všechny v k. ú. Dětmarovice, mezi Obcí
Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou, a to za jednorázovou úplatu ve výši 150, Kč + DPH za 1 m elektrické přípojky, nejméně však
ve výši 600,- Kč + DPH.
412/12 souhlasí
jako vlastník dopravní a technické infrastruktury s předloženou projektovou dokumentací pro vydání
územního rozhodnutí stavby vedení „DET – nová R420kV“ v k. ú. Dětmarovice umístěné v těsném
sousedství EDĚ Dětmarovice s tím, že v průběhu výstavby (zřizováním) elektroenergetického zařízení
přenosové soustavy budou využívány jako přístupové komunikace silnice I. třídy I/67, silnice II. třídy
č. 474 a dále komunikace převážně v majetku EDĚ Dětmarovice vedoucí přes areál elektrárny
na stávající účelovou komunikaci v majetku EDĚ Dětmarovice podél nádraží Dětmarovice a navazující
na novou dvoupruhovou komunikaci ČEZ Distribuce a.s. (bude budována), jako přístup bude také
sloužit nově vybudovaná železniční vlečka, která bude napojena na stávající vlečku AWT v areálu EDĚ
Dětmarovice – žadatel ČEPS Invest, a.s., Praha, pověřený k jednání Ing. Michal Knápek, Zábřeh,
zastupuje ČEPS, a.s., Praha
a
413/12 souhlasí
jako vlastník dopravní a technické infrastruktury s předloženou projektovou dokumentací pod
názvem „Dokumentace bouracích prací – odstranění neveřejné účelové komunikace a objektu
lehkého opevnění ŘOP“ na pozemcích parc. č. 4763/4, parc. č. 4763/5, 4763/6, parc. č. 4763/7, parc.
č. 4763/8, parc. č. 4763/9, parc. č. 4763/10, parc. č. 4767 a parc. č. 4764/24, všechny v k. ú.
Dětmarovice v rámci stavby „DET – nová R420kV“ v k. ú. Dětmarovice s tím, že v rámci bouracích
prací a následného odstranění betonové suti budou využívány komunikace v majetku EDĚ
Dětmarovice - žadatel ČEPS Invest, a.s., Praha, pověřený k jednání Ing. Michal Knápek, Zábřeh,
zastupuje ČEPS, a.s., Praha
414/12 bere na vědomí
návrh finančního příspěvku na instalace domovních ČOV na rok 2020 do míst bez možnosti napojení
na kanalizační řad v majetku obce – žadatel …, …
a
415/12 nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na jednu domovní ČOV
416/12 souhlasí
s připojením sousední nemovitosti pozemku parc. č. 102/5 v k. ú. Dětmarovice samostatným sjezdem
k místní komunikaci č. 7c na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 100 v k. ú. Dětmarovice z důvodu
záměru stavby rodinného domu „Novostavba RD manželů Stoklasových“ na pozemcích parc. č. 102/5,
parc. č. 102/7, parc. č. 104/2 a parc. č. 104/5, všechny v k. ú. Dětmarovice – žadatel … a …, oba …,
zastupuje Ing. Martin Pasz, Dětmarovice
417/12 schvaluje
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dovoz a vysypání 2 aut strusky frakce 0-8 na plochy hráze rybníka Větrov, které nejsou ve vlastnictví
obce – žadatel …
418/12 schvaluje
„Plán zimní údržby místních a účelových komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci
Dětmarovice na zimní období 2019/2020“ dle předloženého návrhu
a
419/12 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce „Zimní údržba komunikací
v obci Dětmarovice v zimním období 2019/2020“ dle předloženého návrhu včetně seznamu
dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
420/12 schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 úpravy schváleného rozpočtu roku 2019 k 01.07.2019 dle předloženého
návrhu
421/12 schvaluje
přesun finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč ZŠ Dětmarovice jako příspěvek na turistický kurz
v Chorvatsku (finance původně plánované na opravy soklů u parkoviště)
a
422/12 schvaluje
použití částky 75 000,- Kč ZŠ Dětmarovice na mzdu nově zřízeného pracovního místa údržbáře pro rok
2019 z ušetřených financí na dohody
423/12 bere na vědomí
návrh smlouvy o dodávce elektřiny a plynu na období 2020-2021 se společností ČEZ ESCO, a.s.
a
424/12 ukládá
zajistit porovnání nabízených cen energii od dalších významnějších dodavatelů a tyto předložit
na příští schůzi rady obce v srpnu 2019
425/12 bere na vědomí
1. záměr umístění autobusové čekárny u nádraží ČD a zařazení této akce do rozpočtu roku 2020
2. záměr umístění uzamykatelných boxů na kola u nádraží ČD a zařazení této akce do rozpočtu 2020
426/12 ruší
vyplácení odměny předsedkyni sociální komise paní Miluši Krůlové k 30.05.2019
427/12 bere na vědomí
stanovisko k zásadám a programu rozvoje obce – návrh Ing. Lumíra Jendryščíka, MBA
a
428/12 ukládá
starostovi obce zaslat do 7/2019 písemné stanovisko k návrhu Ing. Lumíra Jendryščíka, MBA
429/12 bere na vědomí
cenovou nabídku projektu pro obec Dětmarovice „ Na kole i pěšky Karvinskem“
430/12 bere na vědomí
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 01.05.2019 do 30.06.2019 (3 zakázky) dle bodu
2 písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek
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431/12 ukládá
starostovi obce pověřit výkonem funkce veřejného opatrovníka …, …, jménem Obce Dětmarovice
zaměstnance obce, zařazeného do obecního úřadu a tajemnici OÚ zajistit všechny podmínky nutné
pro výkon opatrovnictví zaměstnancem obce dle pracovněprávních předpisů
432/12 schvaluje
žádost pana … o posunutí doby ukončení nájmu nebytových prostor v budově č. p. 320, a to k datu
31.07.2019
433/12 bere na vědomí
informaci o možném zpracovateli přihlášky k žádosti o dotaci na akci „Chodník Koukolná“ společnost ARTENDER, s. r. o.
434/12 schvaluje
stavbu přístřešku lehké dřevěné konstrukce u budovy Motorestu
435/12 souhlasí
s vybudováním a provozem dětské skupiny vedené pod nestátní neziskovou organizaci – žadatel
Nadační fond Čisté Město

Ing. Ladislav Rosman, v.r.
starosta obce

Ing. Marek Svrčina, v.r.
místostarosta obce
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