
U S N E S E N Í 
13. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne  05.08.2019 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
436/13 schvaluje 
program 13. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 05.08.2019 s doplněním bodu týkajícího se 
účasti předsedkyně finančního výboru na schůzích rady obce  
 
437/13 schvaluje 
účast předsedkyně finančního výboru  na schůzích rady obce 
 
438/13 souhlasí 
s návrhem dispozičního řešení sportovní haly Dětmarovice (varianta s pěti šatnami) s ohledem 
pro pokračování dalšího stupně projektové dokumentace 
 
439/13 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 10 úpravy schváleného rozpočtu roku 2019 k 05.08.2019 dle předloženého 
návrhu 
 
440/13 bere na vědomí 
1. nabídku Komerční banky, a.s. na zhodnocení volných finančních prostředků 
2. nabídku Komerční banky, a.s. na financování stavby Domova pro seniory 
3. nabídku společnosti RENOMIA, a.s. na Pojištění právní ochrany vozidel u D.A.S. 
 
441/13 bere na vědomí 
změnu názvu kupujícího pozemku parc. č. 73/2 ostatní plocha, v k.ú. Koukolná z RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem na GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše  
        
442/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 243-278b/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 1 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 2 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 93 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo…, 735 14 Orlová 
- 95 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo…, 735 71 Dětmarovice 
- 97/1 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo…, 735 71 Dětmarovice 
- 99 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo…, 735 71 Dětmarovice 
- 102 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …., 735 71 Dětmarovice 
- 104 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 106, 107 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 110 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 112/1, 112/2 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 

 
443/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
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b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 

s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 243-278c/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 7/1 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 8/1 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 11 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …., 735 71 Dětmarovice 
- 14, 15 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 17, 18, 19 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
- 24 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 29 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 34 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 35 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 739 61 Třinec 
- 58 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 67, 68/1 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 71 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 87 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 88 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 734 01 Karviná-Ráj 
- 90 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 91 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 

 

444/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 243-278d/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 74 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 77, 78 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 81 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 06 Karviná – Nové Město 
- 425, 427 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 428, 430, 434, 435/2 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 431 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 435/1, 438 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 

 

445/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 248-92/2019 s vlastníky pozemků parc. 
č.:  

- 118/1, 119 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 735 06 Karviná – Nové Město, …, 734 01 
Karviná-Mizerov 

- 120 v k.ú. Koukolná, vlastnické právo …, 734 01 Karviná-Mizerov 
 

446/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
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s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278a/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 4173/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4174/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4176, 4178 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4180 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 

 
447/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278b/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  
 

- 4161 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice, …, 734 01  Karviná-
Mizerov 

- 4163 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4165 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4168 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4169/2 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4208/13 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4208/18, 4211/6 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4213, 4214 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 

 
448/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278c/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 3368/2 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4095/1, 4097/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 733 01 Karviná-Fryštát 
- 4099, 4101 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4103 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4105 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4109 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4111/2 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 635 00 Brno-Bystrc, …, 735 71 Dětmarovice 
- 4927/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo Česká republika, příslušnost hospodařit 

s majetkem státu – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
 

449/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278d/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 4077, 4082 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4088 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4111/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
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- 4111/4 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo Česká republika, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha-Žižkov 

- 4111/5 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
 

450/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278e/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 4000/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem 
státu – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

- 4000/2 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4061/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4061/4, 4064/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4066/5 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4111/4 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo Česká republika, příslušnost hospodařit 

s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
- 4115 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4119, 4120 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4121 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4124, 4125 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 736 01 Havířov-Město, …, 734 01 Kavriná-

Mizerov 
- 4126/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4128/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4130, 4133 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4134, 4136/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4139 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4170 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 

 
451/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278f/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 4061/10 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4061/11 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4061/12 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4142 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4147, 4148 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4149, 4151 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 700 30 Ostrava-Výškovice 
- 4152 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4156, 4158 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice, ..., 735 71 

Dětmarovice 
- 4208/16 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 

 

452/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
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b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 

s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278g/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 3616 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 3620 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 3623, 3625 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4038, 4040, 4042/2 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 

 
453/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278h/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 4006, 4008 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4009, 4010/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, č.p. 358, 735 71 Dětmarovice 
- 4010/2 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4013 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4015/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4017 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 06 Karviná – Nové Město 
- 4020 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4023 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4025, 4026 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4027/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice, …, 737 01 Český Těšín 
- 4028, 4029 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 53 Dolní Lutyně 
- 4030, 4031 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4033 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4035 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice  
- 4042/5 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 734 01 Karviná-Ráj 
- 4042/12 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo LUKE elektric s.r.o., č.p. 1072, 735 71 

Dětmarovice  
 
454/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278j/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

 
- 4044 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice, …, 735 06 Karviná – Nové 

Město 
- 4048/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4050 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 875 61 Oberstdorf 875 61 SRN 
- 4052 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4057 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4061/5 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4061/6 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4929/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo Česká republika, příslušnost hospodařit 

s majetkem státu – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 - Nusle 



6 
 

455/13 schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace 
s tím, že smlouvy budou uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278k/2018 s vlastníky pozemků 
parc. č.:  

- 4065/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4066/2 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4067 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 725 28 Ostrava-Lhotka, …, 735 71 Dětmarovice 
- 4071/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 53 Dolní Lutyně 
- 4071/3 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4071/4 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4071/12 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 
- 4071/13 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo DAFO – koření, s.r.o., 1. máje 305, 735 31 

Bohumín-Skřečoň 
- 4071/19 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo …, 735 71 Dětmarovice 

 
456/13 souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 1200 v k. ú. Dětmarovice se záměrem stavby „Rodinný 
dům včetně napojení na IS“ na pozemcích parc. č. 927 a parc. č. 928, oba v k. ú. Dětmarovice pro 
účely vydání společného záměru (územní souhlas a ohlášení stavby) s tím, že na pozemku parc. č. 927 
stojí stávající rodinný dům č. p. 95 se stávajícími sítěmi, po demolici domu budou zachována veškerá 
stávající připojení  – žadatel …, Orlová-Lutyně   
 
457/13 projednala  
zpracovaný znalecký posudek č. 535-30/19 o ceně nemovitosti – pozemku parc. č. 2995, zapsaného 
na LV 1066, k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice za účelem zjištění ceny pro odkoupení nabízené 
nemovitosti z vlastnictví pana … a paní …, oba Dětmarovice, za cenu ve výši 250,- Kč/m2 
a 
458/13 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup nemovitosti parc. 2995 – orná půda o výměře 217 m2 v k. ú. 
Dětmarovice, pro účely umístnění čerpací stanice v rámci záměru stavby “III. Etapa odkanalizování 
obce Dětmarovice (střed)“, z vlastnictví …, oba Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 
250,- Kč/m2.  Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice 
 
459/13 souhlasí  
s dočasným záborem částí pozemků parc. č. 244 a 248, oba v k. ú. Koukolná a částí pozemků parc. č. 
4721, parc. č. 4887, parc. č. 4943, parc. č. 4983 a parc. č. 5003, všechny v k. ú. Dětmarovice, LV 
10001,  z důvodu liniové železniční stavby “Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“ 
s tím, že samotný zábor bude realizován pronájmem částí pozemků parc. č. 244 a 248, oba v k. ú. 
Koukolná a pronájmem částí pozemků parc. č. 4721, 4887, 4983 a 5003, všechny v k. ú. Dětmarovice, 
v případě pozemku parc. č. 4943 v k. ú. Dětmarovice, na kterém se nachází MK č. 1a a č. 4b, bude ze 
strany zhotovitele stavby zpracována pasportizace těchto MK, pro staveništní dopravu k výše 
uvedené stavbě bude sloužit příjezd ze směru po silnici č. II/474 a dále pokračovat po MK č. 4b 
k budově nádraží, v případě záboru části pozemku parc. č. 4887 v k. ú. Dětmarovice, na kterém se 
nachází účelová komunikace, požadujeme zachovat průjezd z důvodu vedení cyklotrasy č. 6257, po 
ukončení stavby budou dotčené pozemky a příjezdové komunikace uvedeny do původního stavu, 
v případě poškození MK č. 1a a 4b, požadujeme po zhotoviteli stavby překrytí asfaltobetonem těchto 
komunikací v celé délce a šíři – žadatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 
správa východ, Olomouc, kterou zastupuje SAGASTA s.r.o., Praha 4 
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460/13 souhlasí 
jako vlastník místní komunikace s připojením sousední nemovitosti pozemku parc. č. 1747/4 v k. ú. 
Dětmarovice samostatným sjezdem k místní komunikaci č. 11b na pozemku parc. č. 1804/1 v k. ú. 
Dětmarovice z důvodu záměru stavby rodinného domu „Novostavba rodinného domu s garáží vč. 
přípojky pitné vody, splaškové kan. do ČOV a vsaku, dešťové kan. do akum. a vsak. jímky, vnitřní 
přípojky NN, zpev. ploch, oplocení, příp. aut. brány a sjezdu v Dětmarovicích“ na pozemcích parc. č. 
1746/6 a parc. č. 1747/4, oba v k. ú. Dětmarovice  – žadatel …, oba Dolní Lutyně, které zastupuje …, 
Václavovice 
          
461/13 souhlasí 
jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 4016/2 a parc. č. 4042/1, oba v k. ú. Dětmarovice se 
záměrem stavby “Rekonstrukce rodinného domu na parcele č. 4028, 4029, k. ú. Dětmarovice“ na 
pozemcích parc. č. 4028 a parc. č. 4029, oba v k. ú. Dětmarovice, z důvodu vydání dodatečného 
stavebního povolení na tuto stavbu- žadatel …, Dolní Lutyně     
          
462/13 souhlasí 
s liniovou stavbou technického vybavení – zemní vedení přípojky NN – distribuční sítě společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. pro akci „Dětmarovice č. parc. 2739/2, příp. NNk“ umístěné mimo pozemky ve 
vlastnictví obce – žadatel NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek-Místek, zastupuje investora stavby ČEZ 
Distribuce a.s., Děčín  

 
463/13 souhlasí 
s omezením obecného užívání uzavírkou a objížďkou na místních komunikacích v k. ú. Dětmarovice, 
a to na MK č. 46c (uzavírka vjezdu), pozemek parc. č. 1200 v k. ú. Dětmarovice, u RD č. p. 1078,  
v termínu od 12.9.2019 od 6.00 hod. do 18.9.2019 do 17.00 hod., na MK č. 12b (postupná uzavírka, 
úseky do 50 m), pozemek parc. č. 1089 v k. ú. Dětmarovice, od RD č. p. 1078 po RD č. p. 620,  
v termínu od 19.9.2019 od 6.00 hod. do 30.11.2019 do 17.00 hod., na MK č. 37c (objízdná trasa), 
pozemek parc. č. 1200 v k. ú. Dětmarovice,  z důvodu realizace investiční stavby “Kanalizace na 
Olmovci“ v termínu od 2.9.2019 do 30.11.2019 (provedení finálních úprav povrchů v k. ú. 
Dětmarovice do 30.6.2020) 
       
464/13 projednala 
nabídku k odkupu pozemku parc. č. 3399/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330 m2 
v k. ú. Dětmarovice, zastavěného příjezdovou komunikací ke dvěma RD, podílu ½ z vlastnictví …, 
Těšice a podílu ½ z vlastnictví …, Dětmarovice s tím, že po ohledání na místě bude nabídka znovu 
projednána na příští schůzi rady obce  
 
465/13 souhlasí 
jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 1865/1, parc. č. 4945 a parc. č. 4945/6, všechny v k. ú. 
Dětmarovice se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu včetně zpevněné plochy, sjezdu na 
MK, napojení vodovodu, splaškové kanalizace a ČOV, dešťové kanalizace a vsaku“ na pozemcích parc. 
č.  1861/1 a parc. č. 1861/2, oba v k. ú. Dětmarovice dle projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení – žadatel …, Dětmarovice, zastupuje …, Ostrava-Poruba    
a 
466/13 souhlasí  
s připojením sousední nemovitosti pozemku parc. č. 1861/1 v k. ú. Dětmarovice samostatným 
sjezdem k místní komunikaci č. 11b na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1865/1 v k. ú. 
Dětmarovice z důvodu záměru stavby rodinného domu „Novostavba rodinného domu včetně 
zpevněné plochy, sjezdu na MK, napojení vodovodu, splaškové kanalizace a ČOV, dešťové kanalizace 
a vsaku“ na pozemcích parc. č. 1861/1 a parc. č. 1861/2, oba v k. ú. Dětmarovice – žadatel …, 
Dětmarovice, zastupuje …, Ostrava-Poruba  
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467/13 souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 3222/3 v k. ú. Dětmarovice se záměrem stavby 
„Dodatečné povolení garáže se skladem pro zemědělské výpěstky“ dle zpracované projektové 
dokumentace stavby pro dodatečné povolení stávající garáže se skladem pro zemědělské výpěstky – 
žadatel …, oba Dětmarovice, zastupuje …, Petrovice u Karviné                                 
                   
468/13 souhlasí 
jako vlastník dotčených pozemků parc. č. 4335/2, parc. č. 4334/2 a parc. č. 100, všechny v k. ú. 
Dětmarovice s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích ve vlastnictví obce 
Dětmarovice pro stavební záměr „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 …, oba 
Dětmarovice, zastupuje …, Dětmarovice 
a  
469/13 schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a 
dohodu o umístění a provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky umístěné do pozemků ve 
vlastnictví obce parc. č. 4335/2, parc. č. 4334/2 a parc. č. 100, všechny v k. ú. Dětmarovice mezi obcí 
Dětmarovice a stavebníkem …, oba Dětmarovice 
a 
470/13 souhlasí 
s realizací protlaků pod MK č. 7c v pozemku parc. č. 100 v k. ú. Dětmarovice ve vlastnictví obce 
Dětmarovice z důvodu stavby vodovodní a kanalizační přípojky s tím, že v místě křížení stavby 
vodovodní přípojky s MK č. 7c, se nachází kanalizační řad splaškové kanalizace, do které se nebude 
zasahovat a bude zachováno ochranné pásmo  
a 
471/13 souhlasí 
s překopem asfaltové plochy na pozemku parc. č. 4334/2 v k. ú. Dětmarovice z důvodu uložení 
vodovodní přípojky s tím, že po uložení inženýrské sítě bude pozemek uveden do původního stavu 
 
472/13 souhlasí 
jako vlastník splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby „Odkanalizování lokality Šlog a Základní 
škola v Dětmarovicích“ s napojením objektu RD č. p. 1340 na šachtici gravitační kanalizace obce 
Dětmarovice s tím, že napojení bude provedeno navrtáním nové kynety na dně šachtice o průměru 
navrtání 155 mm, připojení bude provedeno pod technickým dozorem zhotovitele stavby za  
přítomnosti pověřeného zaměstnance Obecního úřadu Dětmarovice, k připojení bude vystaven 
Protokol o kontrole napojení kanalizační přípojky na kanalizaci v obci Dětmarovice 
 
473/13 souhlasí 
s nabídkovou cenou 25 378,60 Kč bez DPH za opravu výtluků místních komunikací tryskovou 
technologií Jetpatcher – dodavatel JHF Heřmanovice spol. s r.o., Heřmanovice 
 
474/13 ukládá 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů úseku správy 
majetku obce zajistit vyvěšení níže uvedených záměrů, a to: 
1. prodej části pozemku parc. č. 2690/1 (cca 100 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

5667 m2 v k. ú. Dětmarovice zastavěného z části místní komunikací č. 26c 
2. směnu částí pozemků parc. č. 2690/17 (cca 20 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

49 m2 a parc. č. 457/2 (cca 348 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 363 m2, oba 
v k. ú. Dětmarovice za část pozemku parc. č. 2690/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 5667 m2 v k. ú. Dětmarovice  
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3. prodej části pozemku parc. č. 1929/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 244 m2 
v k. ú. Dětmarovice zastavěného místní komunikací č. 50c 

475/13 projednala 
nabídky programu na Obecní slavnosti 2020 
a 
476/13 vybírá 
jako realizátora akce “16. Obecní slavnost v Dětmarovicích“ dne 06.06.2020 Rascals agency – 
Lubomír Roščák, IČO: 66921741, Ostrava – Zábřeh, a to v nabídnuté variantě „3“ 
 
477/13 doporučuje 
zastupitelstvu obce vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 1/2019 k ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností s návrhem úpravy omezení hluku po celou neděli a svátcích 
 

478/13 bere na vědomí 
havarijní stav kanalizace restaurace Motorest v Koukolné 
a 
479/13 ukládá 
zajistit řešení havarijního stavu kanalizace restaurace Motorest v Koukolné v letošním roce 2019 
 
480/13 bere na vědomí 
dopravní situaci silnice I/67 u autobusové zastávky Mateřská škola a č. p. 40 s tím, že bude 
projednána s ŘSD možnost případné výstavby nového přechodu pro chodce 
 
481/13 bere na vědomí 
informaci o umístění rozhledny a zahájení prací na projektu 
 
482/13 schvaluje 
úhradu za zveřejnění oznámení v obecním Kalendáři do každé rodiny na rok 2020 za stejných 
podmínek jako  v předchozím roce: 
oznámení o rozměrech 195 x 50mm    5 000,-Kč 
oznámení o rozměrech   95 x 50mm    2 500,-Kč 
 
483/13 bere na vědomí 
stav v oblasti kanalizace na území obce Dětmarovice 
 
484/13 souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti o dotace ze SFDI na výstavbu chodníku v Koukolné 
 
485/13 souhlasí 
se zadáním zpracování posudku týkajícího se zlepšení odtokových poměrů vodních toků Mlýnka 
a Glembovec v souvislosti se změnou č. 3 územního plánu Dětmarovice 
 
486/13 bere na vědomí 
1. nabídku licitace energií spol. Ecentre 
2. informaci o možném zřízení „knihobudek“ na vybraných místech obce Dětmarovice 
3. nabídku na odkoupení objektu č. p. 29 (rest. U Mnicha) za cenu 800 tis. Kč 
 
487/13 schvaluje 
uzavření smluv o dodávce elektřiny a dodávce plynu se společností ČEZ ESCO, a.s. na období 
od 01.01.2020 do 31.12.2021 
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488/13 souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o právu stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající 
věcnému břemeni,  spočívající s umístěním, provedením stavby, provozováním, provádění oprav a 
údržby stavby přípojek inženýrských sítí -  vodovodních přípojek, v souvislosti s realizací akce 
„Technické oddělení sálu v Dětmarovicích Koukolná“ se společností LUKE electric s.r.o. 
 
489/13 projednala 
problematiku úschovny kol u nádraží ČD s možností opravy stávajícího přístřešku po projednání 
s vlastníkem a případným převodem do vlastnictví obce Dětmarovice 
 
490/13 souhlasí 
s uzavřením „Memoranda“ se společností AQUAstop, v.o.s. na dokončení zpracování projektové 
dokumentace – „Výstavba vodovodních řadů v obci Dětmarovice – úseky 1, 2 a 4 
 

491/13 projednala 
problematiku obce Dětmarovice v oblasti provozování WIFI Free s tím, že prozatím budou 
poskytovány služby ve stávajícím režimu 
 
492/13 bere na vědomí  
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 01.07.2019 do 05.08.2019 (1 zakázka) dle bodu 
2 písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek     
 
493/13 schvaluje 
poskytnutí finanční hotovosti ve výši 28 000,- Kč na kurz řidičského oprávnění skupiny C pro 2 členy 
jednotky JSDH Dětmarovice 
 
 
 
            Ing. Ladislav Rosman v.r.                                                                             Ing. Marek Svrčina v.r 
               starosta obce                                                                                              místostarosta obce 


