
U S N E S E N Í 
18. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 7.12.2015 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
481/18 schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 15  úpravy schváleného rozpočtu roku 2015 k 7.12.2015“ – dle předloženého 
návrhu 
 
482/18  projednala 
záležitosti týkající se schvalování rozpočtu obce na rok 2016 včetně rozpočtového výhledu na období 
2016 – 2019 , jakož i  žádosti (tří) organizací o poskytnutí dotace 
a 
483/18  doporučuje 
zastupitelstvu obce uvedené návrhy, které budou zastupitelům zaslány, schválit 
 
484/18  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit snížení příspěvku z rozpočtu obce pro Základní školu a Mateřskou školu 
Dětmarovice, příspěvková organizace o částku  250.000.- Kč (v rámci rozpočtových opatření) 
z důvodů uvedených v žádosti ředitele školy ze dne  4.12.2015 
 
485/18  schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – umístění a provozování 
vedení kanalizačního potrubí DN 200 (kanalizačního přepadu z malé čistírny odpadních vod) na 
pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 186/1 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice jako vlastníkem 
-  povinnou z věcného břemene a žadateli Danielem Fonšem, Bohumín a Petrou Fonšovou Bc.Dis., 
Třinec. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 605.-Kč včetně DPH.. 
 
486/18 souhlasí 
jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 4060/3, 4062 a 4043, všechny v k.ú. Dětmarovice se 
stavbou domovní  čistírny  odpadních vod a vsakem vyčištěných odpadních vod na pozemku parc. č. 
4054 v k.ú. Dětmarovice, který  je ve vlastnictví investora stavby Mgr. Pavlíny Tobolové, Dětmarovice 
zastoupené Ing. Martinem Štorkánem 
 
487/18  bere na vědomí 
oznámení Petra a Vlastimily Siudových, Dětmarovice„ „o trvání požadavku na odkoupení 
nemovitosti“, a to pozemku parc č. 3606/1 v k.ú. Dětmarovice za cenu odpovídající „relacím v daném 
místě a čase obvyklém“, tj. za 300 Kč/m2 a nikoliv za nabízenou cenu 60 Kč/m2 
a 
488/18  doporučuje 
zastupitelstvu obce neschválit výkup pozemku za vlastníky navrhovanou kupní  cenu 
 
489/18  souhlasí 
s připojením pozemku parc. č. 1519/25 v k.ú. Dětmarovice vlastníků – žadatelů Radima a Ivany 
Pytlíkových, Orlová – Lutyně, zastoupených Ing. Jiřím Kalvachem, k místní komunikaci na pozemku ve 
vlastnictví obce parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice z důvodu výstavby rodinného domu 
a 
490/18  schvaluje 
uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Obcí Děttmarovice jako 
vlastníkem  pozemku parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice a Radimem a Ivanou Pytlíkovými jako 



stavebníkem sjezdu z místní komunikace na pozemek parc. č. 1519/25 v k.ú. Dětmarovice, vedeným 
přes pozemky parc. č. 1519/5 a 1580, oba v k.ú Dětmarovice. Úplata za právo stavby se nesjednává. 
 
491/18  nemá připomínky 
k předložené projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům včetně staveb zajišťující funkčnost domu 
v Dětmarovicích“, která bude umístěna na pozemcích parc. č. 3169, 3170, 3171, a 3130/8, všechny 
v k.ú. Dětmarovice – stavebník Pavla Kubanková, Orlová – Lutyně, zastoupená Ing. Kateřinou 
Swiatkovou 
a 
492/18  souhlasí 
s provedením územního a stavebního řízení u této stavby 
 
493/18  bere na vědomí 
přípis Vladimíra a Ireny Laskovských, Dětmarovice „nesouhlas s užíváním parcely 2610/1 v k.ú. 
Dětmarovice k přístupu a příjezdu ke stavbě žumpy“ 
 
494/18  souhlasí 
 s předloženou projektovou dokumentací stavby „Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku 
ř. km 2,765 – 5,177“ investora Povodí Odry, s.p., Ostrava, zastoupeného společností HydroIdea s.r.o., 
Šenov, z hlediska správy komunikací. Investoru bude sděleno, že při realizaci stavby dojde 
k podstatnému nárůstu zatížení částí pozemních komunikací nákladní dopravou zajišťující dopravu 
stavebního materiálu, zeminy a vytěženého nánosu z koryta vodního toku. Komunikace, zejména na 
pozemcích parc. č. 231 a 4172/1, oba v k.ú. Dětmarovice, nejsou stavebně pro větší zatížení nákladní 
dopravou konstruovány a může dojít k jejich poškození s následným požadavkem obce na jejich 
opravu (uvedení do původního stavu) 
 
495/18  souhlasí 
s dočasným vstupem a užíváním části pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 4268 v k.ú. Dětmarovice a 
se stavbou „Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 – 5,177“ – žadatel 
společnost HydroIdea s.r.o., Šenov 
 
496/18  souhlasí 
jako správce vodního toku Olmovec s prodloužením povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny 
odpadních vod umístěné na pozemku parc. č. 1519/19 v k.ú. Dětmarovice, která je zaústěna do 
vodního toku Olmovec na pozemku parc. č. 1599 v k.ú. Dětmarovice – žadatelé Bc. Michal a Bc. Sylvie 
Sikorovi, Dětmarovice 
 
497/18  bere na vědomí 
přípis – dotaz náměstka hejtmana MSK k případným požadavkům církví a náboženských společností 
zaslaný starostkám a starostům všech obcí, městysů a měst v Moravskoslezském kraji 
 
498/18  doporučuje  
zastupitelstvu obce  schválit prodej pozemku parc. č. 120 v k.ú. Koukolná zájemci, který se přihlásil 
v rámci vyhlášeného záměru obce (usnesení ZO č. 132/7 ze dne  23.9.2015) 
 
499/18  souhlasí 
s připojením pozemků parc. č. 3974/3 a 3975/2, oba v k.ú. Dětmarovice k místní komunikaci na 
pozemku parc.č. 3976 v k.ú. Dětmarovice, a to samostatným sjezdem – žadatelé Jaroslav Oczadly  a 
Ladislava Oczadlý, Orlová – Lutyně 
 
 
 



500/18  projednala 
některé aspekty spojené s financováním a realizací výstavby  klubovny Českého zahrádkářského svazu 
Dětmarovice  (viz usnesení RO 472/16 ze dne 2.11.2015) s tím, že pro tyto účely starosta obce prověří 
možnost získání příslušného pozemku a současného objektu do vlastnictví obce a o výsledku bude 
informovat  na lednové schůzi rady 
 
501/18  schvaluje 
přidělení bytu – nájem bytu č. 2 v domě s pečovatelskou službou  čp. 670 v Dětmarovicích (tzv. velká 
DPS)) paní Vlastě Lincerové, a to s účinností od 1.1.2016 
 
502/18  schvaluje 
přidělení bytu – nájem bytu č. 17 v domě s pečovatelskou službou  čp. 670 v Dětmarovicích (tzv. velká 
DPS)) paní Ludmile Janulkové, a to s účinností od 1.1.2016 
 
503/18  bere na vědomí 
předloženou „Informaci k uplatňování terénní sociální služby“ včetně bližšího komentáře k této 
problematice ze strany přizvané referentky obecního úřadu 
 
504/18  schvaluje 
nový „Domovní řád Domu s pečovatelskou službou“ dle předloženého návrhu, a to s účinností od 
1.1.2016 
 
505/18  projednala 
žádost nájemce Dělnického domu pana Vladimíra Adamčíka o úpravu (snížení) nájmu s tím, že se 
k dané záležitosti vrátí na své lednové schůzi po doplnění některých dalších skutečností souvisejících 
s danou problematikou 
 
506/18  projednala 
přípis MO ČSSD Dětmarovice adresovaný radě obce, v němž jsou činěny dotazy k některým 
činnostem obce (obecního úřadu) či navrhována některá opatření a pověřila starostu obce 
zpracováním odpovědi 
 
507/18  rozhodla 
o zrušení stanoviště pro kontejnery na odpad umístěné pod nadjezdem ke dni 29.2.2016 
 
508/18  projednala 
přípis Občanského sdružení myslivců Zátiší mj. s dotazem ve věci užívání objektu Hájenky a pověřila 
starostu obce zpracováním odpovědi 
 
509/18  schvaluje 
„Plán práce Rady obce Dětmarovice na rok 2016“ dle předloženého návrhu 
 
510/18  rozhodla 
svolat 10. zasedání zastupitelstva obce na 16.12.2015 a projednala některé další body jeho 
programu, mj. : 
-schválení zadání změny č. 1 územního plánu Dětmarovice 
-zprávy o činnosti výborů zastupitelstva obce 
-schválení plánů práce výborů zastupitelstva obce 
 
511/18  bere na vědomí 
„Zprávu o činnosti sociální komise v roce 2015“ předloženou její předsedkyní 
 



512/18  schvaluje 
plán práce Komise životního prostředí na rok 2016 dle předloženého návrhu 
 
513/18  schvaluje 
plán práce Komise pro občanské záležitosti (SPOZ) na rok 2016 dle předloženého návrhu 
 
514/18  schvaluje 
plán práce Sociální  komise  na rok 2016 dle předloženého návrhu 
 
515/18  schvaluje 
návrh starosty obce na pořízení 3 ks fotomap  obce 
 
516/18  bere na vědomí  
výsledky 9. zastupitelstva obce konaného dne  25.11.2015 
 
517/18  bere na vědomí 
předložený „Seznam vybraných zakázek v období od 2.11.2015 do 30.11.2015“ (1 zakázka)  dle bodu 
1 písm. d směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
 
518/18  schvaluje  
uzavření „Smlouvy o zpracování osobních údajů z obecního kamerového dohlížecího systému“ mezi 
ČR – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje a obcí Dětmarovice dle návrhu 
předloženého policií 
 
519/18  rozhodla 
o výběru způsobu uspořádání ((rekonstrukce) prostoru  před obecním úřadem dle předloženého 
projektu -  varianty B s realizací v roce 2016 
a 
520/18  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit částku 500 tis. Kč pro tento účel do rozpočtu obce na rok 2016 
 
521/18  schvaluje 
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, 
Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů v průběhu druhého 
pololetí 2015 
 
522/18  bere na vědomí 
informace starosty obce týkající se : 
-pravidel fungování tzv. dětských skupin a jejich možnému  působení v  obci  
-bližších návrhů  na  rozúčtování ročních nákladů za vývoz fekálií z DPS čp. 960 (i v návaznosti na 
informaci dle usnesení RO 465/16 ze dne 2.11.2015) 
-rozhodnutí KÚ MSK  o  stanovení nejvyššího povoleného  počtu  žáků ve školní družině ZŠ na 100 
-zápisu o proběhlém dílčím auditu hospodaření obce dne 26.10. – 27.10.2015 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Ladislav Rosman v.r.                            Ing. Marek Svrčina v.r. 

starosta obce Dětmarovice                                    místostarosta obce Dětmarovice 
       


