
U S N E S E N Í 
16. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.11.2015 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
446/16 neschvaluje   
poskytnutí finančního příspěvku  pro organizaci Benjamin, příspěvková organizace, Petřvald na 
projekt „Sociální automobil“ 
 
447/16  schvaluje 
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 1.200.-Kč a uzavření „Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle předloženého návrhu 
 
448/16 schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 13  úpravy schváleného rozpočtu roku 2015 k 2.11.2015“ – dle předloženého 
návrhu 
 
449/16 schvaluje 
prodloužení „Smlouvy o umístění a provozování bankomatu“ ze dne 20.1.2012 mezi Československou 
obchodní bankou, a.s., Praha a Obcí Dětmarovice 
 
450/16  souhlasí 
s podáním žádosti o převod pozemku parc. č. 2612/1 v k.ú. Dětmarovice sousedícího s budovou 
Hájenky čp. 214 od ČR – Státního pozemkového úřadu za účelem zjištění podmínek tohoto převodu 
 
451/16  bere na vědomí 
„Záznam z jednání dne 21. října 2015 v 9.00 hodin v budově obecního úřadu v Dětmarovicích ve věci 
projednání možnosti řešení dopravní situace na silnici I/67 v  Dětmarovicích v místě křižovatky 
s místní komunikací Skotnice“ (viz usnesení RO č.431/14 z 5.10.2015) s tím, že pro posouzení zejména 
z hlediska zřízení světelné signalizace bude zpracován příslušný projekt 
 
452/16  bere na vědomí 
připravované  uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod z obecní ČOV PESL 25 se 
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi  dle zákona o vodovodech a kanalizacích 
 
453/16   souhlasí 
se způsobem provedení odvodnění komunikací a příslušných  pozemků parc. č. 2884/2 a 2908/2-6, 
2909/7, 2236/1, vše v k.ú. Dětmařrovice dle předložené projektové dokumentace  Ing.Ivana Šnapky, 
autorizovaného inženýra pro pozemní stavby a autorizovaného inspektora 
 
454/16  souhlasí 
s napojením sjezdu z místní komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 3130/8 v k.ú. 
Dětmarovice na pozemek parc. č. 3170 v k.ú. Dětmarovice, který bude součástí realizace stavby 
rodinného domu včetně staveb zajišťujících jeho funkčnost – stavebník  Pavla  Kubanková, Orlová - 
Lutyně, zastoupená Ing. Kateřinou Swiatkovou 
 
 
 
 



455/16  souhlasí 
se zjištěním možností a podmínek týkajících se získání pozemku parc. č. 540 v k.ú. Koukolná 
zatíženého četnými exekucemi, resp. jeho potřebné části cca 15 m2 nutné pro realizaci trasy 
plánovaného chodníku v Koukolné 
 
456/16   schvaluje 
„Plán inventur na rok 2015“ dle předloženého návrhu 
 
457/16  vybírá 
po projednání předložených nabídek na  zpracování  projektové dokumentace „Energetické úspory 
Dělnického domu“ společnost  Stavební klinika s r.o., IČ : 03368777, Václavovice 
 
458/16  bere na vědomí 
informaci starosty obce a přizvaného referenta investic o současném stavu v oblasti kanalizace 
 
459/16  souhlasí 
s umístěním vzdušné přípojky   VN 22kV pro připojení trafostanice  podél pozemku parc. č.1060 v k.ú. 
Dětmarovice dle předloženého návrhu 
 
460/16  bere na vědomí 
žádost o povolení hostování lunaparku na obecní pouti v červenci 2016 s tím, že se k této i případným 
dalším žádostem vrátí později 
 
461/16  bere na vědomí 
informaci příslušné referentky OÚ o současném stavu obsazenosti domů s pečovatelskou službou 
 
462/16  schvaluje 
uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“ mezi 
Moravskoslezským krajem a Obcí Dětmarovice jako příjemcem dle návrhu předloženého ze strany  
KÚ MSK přípisem ze dne 12.10.2015 
 
463/16  schvaluje 
podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování sociálních 
služeb v roce 2016 
 
464/16  schvaluje 
„Podmínky pro čerpání finančního daru ve výši  3.000.- Kč pro seniory na ozdravný pobyt“ dle 
předloženého návrhu (k realizaci usnesení ZO č. 124/7 ze dne 23.9.2015) 
 
465/16  bere na vědomí 
předloženou „Informaci o výši plateb za odvoz fekálií – DPS čp. 960“ – navýšení těchto nákladů 
v důsledku rekonstrukce žumpy 
 
466/16  projednala 
otázku možností zapojení obce do dotačního projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“, i 
s přihlédnutím k avizovanému postupu okolních obcí 
a 
467/16  rozhodla 
svolat zasedání zastupitelstva obce na 25.11.2015, kde hlavním bodem programu bude „Poskytnutí 
kotlíkové dotace“ a probrána bude opět otázka uvažované stavby Domu pro seniory 
 
 



468/16  bere na vědomí 
výsledky 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  21.10.2015 
 
469/16  bere na vědomí 
Zprávu o činnosti komise životního prostředí za rok 2015 předloženou jejím předsedou 
 
470/16  bere na vědomí 
„Výroční zprávu 2014/2015“ Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace 
 
471/16  bere na vědomí 
návrh rozpočtu školy na rok 2016 včetně rozpisu oprav a údržby na období 2016 
472/16  projednala 
další otázky spojené s připravovanou novostavbou klubovny Českého zahrádkářského svazu 
Dětmarovice  (viz usnesení RO č. 384/12 ze dne 7.9.2015) včetně otázek budoucího financování a 
stavební realizace akce 
473/16 bere na vědomí 
předložený „Seznam vybraných zakázek v období od 15.9.2015 do 30.10.2015“ (2 zakázky) dle bodu 1 
písm. d směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
474/16  souhlasí 
s umístěním sídla Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. Dětmarovice na adrese obecního 
úřadu, tj. 735 71  Dětmarovice 27 – dle žádosti  z 26.10.2015 
475/16  bere na vědomí 
informaci společnosti TextilEco a.s., Praha 5 s nabídkou umístění kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a 
hraček s tím, že starosta projedná otázku jejich umístění ve sběrném dvoře 
 
476/16  schvaluje 
ceny pro odvoz odpadu na rok 2016  takto : 
popelnice 110l odvoz 1x2 týdny        500.-Kč 
popelnice 110l odvoz 1x4 týdny (max. 2 osoby v domě)      0 
popelnice 240l plast nebo 2 ks popelnice 110l, odvoz 1x2 týdny             1.500.-Kč 
kontejner velkoobjemový (10 rod. domů), odvoz dle potřeby      0 
kontejner 1100l (10 rod. domů), odvoz 2x týden       0 
3ks kontejnerů 1100l odvoz 1x týden – bytovky č. 1049-1052           12.000.-Kč 
kontejner 1100l odvoz 1x 2 týdny – bytovka č. 1033              2.000.-Kč 
popelnice na bioodpad  240l (březen-listopad), odvoz 1x týden    500.-Kč 
 
477/16  souhlasí 
s pokračováním akce na zvýšení bezpečnosti dětí – školáků při převádění přes hlavní silnici v obci na 
období kalendářního roku 2016 
a 
478/16  ukládá 
obecnímu úřadu podniknout potřebné organizační a administrativní kroky k realizaci usnesení 
Z : starosta obce 
T : počínaje 3.11.2015 do 31.12.2015 
           
 
 
             Ing. Ladislav Rosman v.r.                            Mgr. Libor Stáňa v.r. 

starosta obce Dětmarovice                                    místostarosta obce Dětmarovice 


