
U S N E S E N Í 
14. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.10.2015 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
427/14  neschvaluje   
poskytnutí peněžního příspěvku  Babyboxu pro odložené děti  zřizovaného v Třinci 
 
428/14  schvaluje 
překročení částky na reprefond v rámci schváleného stávajícího rozpočtu Základní školy a Mateřské 
školy Dětmarovice, příspěvková organizace o 5.000.- Kč z důvodů uvedených v žádosti ředitele školy 
ze dne 29.9.2015 
 
429/14  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 10  úpravy schváleného rozpočtu roku 2015 k 5.10.2015“ – dle předloženého 
návrhu 
 
430/14 schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o umístění části sjezdu k pozemku parc. č.3652 v k.ú. 
Dětmarovice na  pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 3656 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice 
a Silvií Kubíčkovou, Karviná Mizerov 
 
431/14  projednala 
žádost občanů obce o řešení dopravní situace na křižovatce silnice I/67 a místní komunikace Skotnice 
s tím, že k projednání návrhu možného řešení dopravy bude svoláno jednání za účasti Ředitelství 
silnic a dálnic, krajského úřadu a Policie ČR 
 
432/14  schvaluje 
 uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Dětmarovice 8RD CARLAK s.r.o. 
NNv+NNk č. IV-12-8009171/06“ (zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy) mezi 
Obcí Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly zastoupenou společností 
ProfiProjekt, s.r.o., Frýdek – Místek.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu ve výši 2.904.-Kč  včetně  DPH  
 
433/14  schvaluje 
odstranění strusky z pozemku parc. č. 3576 v k.ú. Dětmarovice dle žádosti Petra Siudy a Vlastimily 
Siudové s tím, že úpravu provede firma, která realizovala opravu přilehlé komunikace 
 
434/14  projednala 
stížnost Bc. Nadi Filipínové na zničení geodetických bodů v důsledku provedené opravy komunikace 
a 
435/14  schvaluje 
provedení vytýčení hranice pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 355/2 v k.ú Koukolná s pozemkem 
parc. č. 339/3 v k.ú. Koukolné ve vlastnictví jmenované 
 
436/14  souhlasí 
z hlediska obce, v jejímž územním obvodu budou umístěny zastávky, s udělením licence ČSAD 
Karviná, a.s., Karviná – Nové Město k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na 
lince 870556 Bohumín – Rychvald – Dětmarovice – Karviná (k žádosti KÚ MSK o vyjádření ze dne 
17.9.2015) 



 
437/14  bere na vědomí 
informaci starosty obce o současném stavu v oblasti rozhledny včetně jeho jednání se společností T 
Mobile (viz usnesení RO 367/11 ze dne 3.8.2015) a následného zastavení tohoto projektu v dané 
lokalitě a „vytypování“ dvou nových alternativních míst pro možné umístění rozhledny 
 
438/14  bere na vědomí 
informaci starosty obce a příslušného referenta OÚ  o současném stavu kanalizace ve všech jejích 
etapách, mj. pokud jde o vydání stavebního povolení na 1. etapu „Odkanalizování lokality Šlog a 
Základní školy v Dětmarovicích“ a projednáním problematických položek 2. etapy kanalizace 
s příslušnou projekční firmou (viz usnesení RO 360/11 ze dne 3.8.2015) 
 
439/14  vybírá 
po projednání předložených nabídek na  zpracování žádosti o dotaci „Energetické úspory Dělnického 
domu“ společnost  ProFaktum, s r.o., IČ : 28568087, Český Těšín 
 
440/14  bere na vědomí 
zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti (SPOZ) v roce 2015 předloženou její předsedkyní 
 
441/14 projednala 
výsledky 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.9.2015 včetně způsobu zabezpečení zde 
uložených úkolů 
a 
442/14  ukládá 
starostovi obce předložit do příští schůze rady obce návrh podmínek pro ozdravné pobyty seniorů ve 
smyslu usnesení ZO č. 124/7 
 
Z :  starosta obce 
T :  23.10.2015 
 
 
443/14  schvaluje 
přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené k financování sociálních služeb ve 
výši  249.000..- Kč dle oznámení KÚ MSK ze dne 25.9.2015 
a 
uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle předloženého 
návrhu 
 
 
 
 
 
 
              Ing. Ladislav Rosman v.r.                            Mgr. Libor Stáňa v.r. 

starosta obce Dětmarovice                                    místostarosta obce Dětmarovice 
       
  
 
 
 


