
 

 

U S N E S E N Í 
16. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 04.11.2019 

 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
574/16 schvaluje 
program 16. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 04.11.2019  
 
575/16 schvaluje  
snížení příspěvku z rozpočtu obce na rok 2019 pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, 
příspěvkovou organizaci na neinvestiční výdaje ve výši 600 tis. Kč z důvodu úspor na energiích  
a 
576/16 schvaluje  
použití fondu investic ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace ve výši 501 200,- Kč s DPH k pokrytí 
úhrady za řešení havarijního stavu stávajícího odvodnění tělocvičny a zamezení posunu svahu 
za tělocvičnou 

 
577/16 nemá připomínky  
k návrhu změny č. 1 územního plánu Doubrava  
 
578/16 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit odměnu p. Simoně Témové v souvislosti s výkonem funkce předsedkyně 
sociální komise ve výši 1200,- Kč/měsíc s účinností od 01.01.2020 
 
579/16 schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč …, zastupujícímu divadelní společnost v obci a 
uzavření příslušné darovací smlouvy 
 
580/16 schvaluje  

“Plán inventur“ na rok 2020 dle předloženého návrhu 
        
581/16 schvaluje  

rozpočtové opatření č. 14 úpravy schváleného rozpočtu roku 2019 k  04.11.2019 
dle předloženého návrhu 
 
582/16 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit majetkový převod – výkup pozemků parc. č. 3706 o výměře 251 m2, parc. 
č. 3723/1 o výměře 398 m2 a parc. č. 3723/2 o výměře 37 m2,  druh pozemků ostatní plocha, ostatní 
komunikace, všechny v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, z vlastnictví …, bytem Dětmarovice …, 
735 71 Dětmarovice do vlastnictví obce Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené 
s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice 
 
583/16 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3727 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 334 m2 v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, od spoluvlastníků, a to podíl 1/4 
z vlastnictví … tř. Těreškovové …, Mizerov, 734 01 Karviná, podíl 1/4 z vlastnictví …, U Lesa … Ráj, 734 01 
Karviná a podíl 2/4 z vlastnictví…, tř. Těreškovové …, Mizerov, 734 01 Karviná do vlastnictví obce 
Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice 
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584/16 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit majetkový převod – výkup pozemků parc. č. 3730 o výměře 664 m2, parc. 
č. 3728 o výměře 215 m2 a parc. č. 3729/7 o výměře 17 m2, druh pozemků ostatní plocha, ostatní 
komunikace, všechny v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, z vlastnictví…, bytem Dětmarovice …, 
735 71 Dětmarovice do vlastnictví obce Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené 
s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice 
 
585/16 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 52/3 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 19 m2 v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, z vlastnictví …, Dětmarovice …, 735 71 
Dětmarovice do vlastnictví obce Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s realizací 
převodu uhradí obec Dětmarovice 
 
586/16 schvaluje 
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví obce Dětmarovice na části 
služebného pozemku parc. č. 2734 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice 
ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 2742/19 v k. ú. Dětmarovice spočívající v právu umístění, 
zřízení a provozování vodovodní přípojky v délce cca 4 m a v právu umístění sjezdu o ploše 10 m2 

za účelem jejich opravy a údržby za jednorázovou náhradu u vodovodní přípojky ve výši 94 Kč + DPH 
za 1m vodovodní přípojky, nejméně však ve výši 600, - Kč + DPH, tj. celkem cca 600,- Kč + DPH vše 
při zatížení pozemku v šířce max. do 1 m a za podmínek, že vodovodní přípojka povede v délce cca 3 m 
pod zpevněným povrchem pozemní komunikace protlakem a v délce cca 1 m v zatravněné části podél 
komunikace  
 
587/16 schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce Dětmarovice parc. č. 495/36, 1060, 1200, 
1766, 1769, 1804/1, 2042/3, 2229/3, 2261/1, 2624, 2722/1, 2722/3, 3338/1, 3953, 4016/1 v k. ú. 
Dětmarovice dle geometrických plánů č. 225-718/2015, 2496-718/2015 a 2498-718/2015 za úplatu 
391,- Kč + DPH/m spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci ve prospěch 
oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 
 
588/16 schvaluje 
zřízení věcného břemene – služebnosti  dle geometrického plánu č. 2673-3b/2018 a 2673-3d/2018 
s vlastníkem  pozemků parc. č. 213 a 4262/3 v k. ú. Dětmarovice, Česká republika, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 000 Praha - Žizkov 
spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebném pozemku kanalizační zařízení včetně jeho příslušenství 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního zařízení 
úplatně za celkovou částku 12 100,- Kč vč. DPH   

   
589/16 schvaluje 

ceny za svoz odpadů na rok 2020 bez navýšení a změn roku 2019   
a  
590/16 souhlasí  
se zvýšením ceny za svoz separovaného odpadu v pytlích dle předloženého návrhu  
 
591/16 pověřuje  
starostu obce Dětmarovice  
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1. k rozhodování o udělení souhlasu vlastníka (obce Dětmarovice) ve věcech připojení nemovitostí ke 
komunikaci zřízením sjezdu, ve věcech zvláštního užívání místních komunikací a udělování souhlasu 
při zásahu do účelových komunikací 

2. k zastupování obce ve věcech vyjádření, případně vydání souhlasu vlastníka pozemku dotčeného 
stavbou a sousedních pozemků při územním a stavebním řízení, souhlasech  

 

592/16 schvaluje 
výše úhrad za poskytování pečovatelské služby od 01.01.2020 dle předloženého návrhu č. 2 

593/16 schvaluje 
přidělení – nájem bytu č. 15 v domě čp. 670 (velká DPS) paní  …, a to od 01.12.2019 

594/16 bere na vědomí 
informaci o žádosti společnosti JUBAR PLUS CZ týkající se prodloužení termínu na dokončení konečných 
úprav v obci do 15.04.2020  
 
595/16 bere na vědomí 
1. stav v oblasti kanalizace na území obce Dětmarovice 
2. informaci o průběhu řešení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ŘSD 
3. informací o studii záměru řešení kořenové čistírny na Glembovci 
a 
596/16 souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 Příkazní smlouvy č. OÚD/2739/2017 uzavřené se společností INGESTA spol. 
s.r.o. ve věci TDI  
a 
597/16 nesouhlasí 
s uzavřením návrhu dodatku č. 4 ke smlouvě č. OÚD/3777/2016 uzavřené se spol. IGEA s. r. o. ve věci 
zpracování PD III. etapy kanalizace 
 
598/16 bere na vědomí 
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 30.09.2019 do 31.10.2019 (1 zakázka) dle bodu 
2 písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek   
 
599/16 bere na vědomí 
seznam uvažovaných  oprav komunikací realizovaných v roce 2020 za cca 2 mil. Kč s tím, že konečný 
seznam včetně bližších informací a cen  bude předložen radě obce na příští schůzi  
 
600/16 bere na vědomí 
stížnost pana … ve věci neposkytnutí bezúročné kotlíkové půjčky 
 
601/16 ukládá 
starostovi obce zaslat žádost Moravskoslezskému kraji o pomoc při spolufinancování další etapy 
realizace stavby Domova seniorů 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 
znění. 
 
 
 
 
            Ing. Ladislav Rosman, v.r.                                                                        Ing. Marek Svrčina, v.r.  
                     starosta obce                                                                                         místostarosta obce 


