
 

 

U S N E S E N Í 
15. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 30.09.2019 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
544/15 schvaluje 
program 15. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 30.09.2019  
 
545/15 nesouhlasí  
s přemístěním kontejnerů na separaci za Dělnickým domem  
 
546/15 schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP ČR 
 
547/15 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 13 úpravy schváleného rozpočtu roku 2019 k 30.09.2019 
 
548/15 schvaluje 
1. založení termínovaného účtu s měsíční výpovědní lhůtou s úrokovou sazbou 1,3% p.a. u ČSOB 

s vkladem 20 mil. Kč 
2. zřízení běžného účtu, spořícího účtu pro veřejný sektor s úrokovou sazbou 1,65% p.a. a spořícího 

účtu s výpovědní lhůtou s úrokovou sazbou 1,85% p.a. u Sberbank CZ, a.s. s výši vkladu 4 mil. Kč 
na každý spořící  

a 
549/15 ukládá  

účetní obce, aby sjednala s ČSOB nový návrh na poskytnutí úrokové výjimky s úrokovou sazbou 
0,7% p.a. s vkladem cca 24 mil. Kč 
        
550/15 schvaluje 
zadání k vypracování studie na regulaci průtoku vody u potoku Krempulec (Glembovec) a jeho přítoku 
z důvodu zmenšení, popřípadě eliminaci stávající záplavové zóny, kolidující s územním plánem obce, 
která by měla zároveň pozitivní vliv na krajinný ráz 
 
551/15 schvaluje 
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Dětmarovice na rok 2019 ve výši 50.000,- Kč na dobudování 
sociálního bytu a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
 
552/15 schvaluje 
stanovení obřadních dní, hodin a podmínek pro konání svatebních obřadů pro rok 2020 
dle předloženého návrhu 
 

553/15 schvaluje 
použití fondu investic ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace ve výši 7 000,- Kč s DPH k pokrytí 
úhrady za výkon zadavatelské činnosti k zakázce na výběr zhotovitele projektu na rekonstrukci objektů 
obou mateřských škol 
a 
554/15 schvaluje 
snížení příspěvku z rozpočtu obce na rok 2019 pro ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace 
na neinvestiční výdaje ve výši 500 000,- Kč z důvodu nevyužití příspěvku vyhrazeného na opravu fasády 
kotelny a garáží 
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555/15 souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 3963/1 v k. ú. Dětmarovice se změnou umístění souboru 
staveb pro dodatečné povolení ve věci záměru pod názvem „Novostavba rodinného domu vč. ostatních 
staveb“ na pozemku parc. č. 3999/2 v k. ú. Dětmarovice – žadatel …, zastupuje investora stavby … 
a 
556/15 souhlasí 
jako vlastník dopravní a technické infrastruktury se změnou umístění a úpravou délek přípojek 
na technickou infrastrukturu a s nepatrnou úpravou napojení sjezdu na místní komunikaci 
 
557/15 souhlasí 
jako vlastník podílu 17/29 dotčeného pozemku parc. č. 1089 v k. ú. Dětmarovice s umístěním a 
provedením stavby nové podzemní elektrické přípojky pro parc. č. 1184/1 v k. ú. Dětmarovice v délce 
cca 8 m v rozsahu dle přiloženého situačního výkresu pro stavební záměr pod názvem „Dětmarovice č. 
parc. 1184/1, příp. NNk“ pro účely vydání územního souhlasu na tuto stavbu – žadatel …, zastupuje 
investora stavby ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 
558/15 souhlasí 
jako vlastník dotčené pozemní komunikace s připojením sousední nemovitosti pozemku parc. č. 
2165/1 v k. ú. Dětmarovice samostatným sjezdem k místní komunikaci č. 8b na pozemcích parc. č. 
2159/5 a části parc. č. 2159/6, oba v k. ú. Dětmarovice z důvodu záměru stavby rodinného domu 
na pozemku parc. č. 2165/1 v k. ú. Dětmarovice – žadatel …, která zastupuje investora stavby TorStav 
s.r.o., Doubrava 
a 
559/15 souhlasí 
jako vlastník dotčeného pozemku parc. č. 2159/5  v k. ú. Dětmarovice s umístěním a provedením 
stavby zpevněné plochy sjezdu z rozebíratelné betonové dlažby o ploše 7,7m2 z důvodu stavebního 
záměru „Novostavba rodinného domu vč. krytého stání, venkovní terasy, zpevněných ploch, vodovodní 
přípojky, vnějšího domovního rozvodu elektra, splaškové kanalizace se žumpou, dešťové kanalizace 
s retenční nádrží a vsakovací jámou, oplocení a sjezd“ na pozemku parc. č. 2165/1 v k. ú. Dětmarovice 
- žadatel …, která zastupuje investora stavby TorStav s.r.o., Doubrava 
a 
560/15 schvaluje 
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu části sjezdu k pozemku parc. č. 2165/1 v k. ú. 
Dětmarovice  na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2159/5 v k. ú. Dětmarovice z důvodu záměru 
stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2165/1 v k. ú. Dětmarovice mezi obcí Dětmarovice a 
stavebníkem TorStav s.r.o., Doubrava 
a 
561/15 souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2159/5  v k. ú. Dětmarovice s umístěním a provedením 
stavebního záměru „Novostavba rodinného domu vč. krytého stání, venkovní terasy, zpevněných 
ploch, vodovodní přípojky, vnějšího domovního rozvodu elektra, splaškové kanalizace se žumpou, 
dešťové kanalizace s retenční nádrží a vsakovací jámou, oplocení a sjezd“ na pozemku parc. č. 2165/1 
v k. ú. Dětmarovice pro účely vydání společného záměru (územní souhlas a ohlášení stavby)  - 
žadatel …, která zastupuje investora stavby TorStav s.r.o., Doubrava 
  
562/15 souhlasí 
jako vlastník dopravní a technické infrastruktury s umístěním a provedením záměru liniové stavby 
technického vybavení - nové podzemní elektrické přípojky NN v délce cca 30m a s výměnou stávajícího 
nadzemního vedení 0,4KV za nové v délce cca 30m umístěné mimo pozemky ve vlastnictví obce 
Dětmarovice – žadatel NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek-Místek, zastupuje investora ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 
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563/15 souhlasí 
jako vlastník dotčené pozemní komunikace s připojením jednopruhové veřejně přístupné účelové 
komunikace na pozemku parc. č. 2259/1 v k. ú. Dětmarovice samostatným sjezdem k místní 
komunikaci č. 27c a 29c na pozemku parc. č. 2260/1 v k. ú. Dětmarovice z důvodu záměru stavby „RD 
Dětmarovice 2259/1 – účelová komunikace“ na pozemku parc. č. 2259/1 v k. ú. Dětmarovice – žadatel 
…, zastupuje investora … 
 
564/15 souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2734 v k. ú. Dětmarovice s umístěním a provedením 
inženýrské sítě NTL domovního plynovodu pro stávající RD na pozemku parc. č. 2902 v k. ú. 
Dětmarovice pro účely vydání územního souhlasu – žadatel … 
 
565/15 souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 1804/1 v k. ú. Dětmarovice s umístěním a provedením 
stavebního záměru „Novostavba rodinného domu a garáže s krytým stáním“ na pozemcích parc. č. 
1746/8 a parc. č. 1747/6, oba v k. ú. Dětmarovice pro účely vydání společného záměru (územní souhlas 
a ohlášení stavby) – žadatel …, který zastupuje investora stavby … 
a 
566/15 souhlasí 
jako vlastník dotčené pozemní komunikace s připojením sousední nemovitosti pozemku parc. č. 
1747/6 v k. ú. Dětmarovice samostatným sjezdem k místní komunikaci č. 12b na pozemcích parc. č. 
1804/1 v k. ú. Dětmarovice z důvodu záměru stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 1747/6 a 
parc. č. 1746/8, oba v k. ú. Dětmarovice – žadatel …, který zastupuje investora stavby … 
 
567/15 souhlasí 
jako vlastník dotčeného pozemku parc. č. 3222/3 v k. ú. Dětmarovice s umístěním a provedením stavby 
nové nadzemní elektrické přípojky pro pozemek parc. č. 3175/2 v k. ú. Dětmarovice v délce cca 2m v 
rozsahu dle přiloženého situačního výkresu pro stavební záměr pod názvem „Dětmarovice 3175/2, 
Roháč, příp. NNk“ pro účely vydání územního souhlasu na tuto stavbu – žadatel Firma Ing. Martin 
Barteček, Praha 2, zastupuje investora stavby ČEZ Distribuce, Děčín 
a 
568/15 schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
inženýrské sítě č. IP-12-8022120/5 pro stavební záměr „Dětmarovice 3175/2, Roháč, příp. NNk“ – 
nadzemní kabelové vedení elektrické přípojky NN v délce cca 2 m na pozemku ve vlastnictví obce parc. 
č. 3222/3 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 391, Kč + DPH za 1 m 
elektrické přípojky, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH.  
 
569/15 bere na vědomí 
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 01.09.2019 do 30.09.2019 (1 zakázka) dle bodu 
2 písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek   

 
570/15 schvaluje 
text výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce v podlimitním otevřeném řízení na realizaci akce 
pod názvem „Domov pro seniory v Dětmarovicích“ dle předloženého návrhu  
 
571/15 bere na vědomí 
informaci o nutnosti  opravy podlahy tělocvičny ZŠ Dětmarovice související s mokváním zdi a parket  
 
572/15 bere na vědomí 
informaci o řešení vícenákladů na komunikaci parc. č. 1200 vymáháním soudí cestou 
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573/15 bere na vědomí 
informaci k podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníku v Koukolné, a to na jednu část v roce 2019 a 
případně druhou část v roce 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Ladislav Rosman v.r.                                                                       Ing. Marek Svrčina v.r. 
                     starosta obce                                                                                     místostarosta obce 
 
 
 
 
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném 
znění.  


