USNESENÍ
50. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 8.1.2018
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1598/50 projednala
za účasti přizvaného ředitele školy informaci o monitorování nečistoty ovzduší (i ve spolupráci
s družební školou v polském Hažlachu) a rozmístění příslušných přístrojů v obci, jakož i otázku možné
dopravy žáků ze Zálesí i jiných částí obce autobusem do školy
a
1599/50 ukládá
starostovi obce zjistit současné možnosti v této oblasti a dle jejich charakteru dopracovat ve spolupráci
se školou návrh dopravy dětí autobusem z odlehlých částí obce
Z : starosta obce
T : 5.2.2018 (pro průběžnou informaci rady obce)
1600/50 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 1 úpravy schváleného rozpočtu roku 2018 k 8.1.2018“ dle předloženého
návrhu
1601/50 schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000.-Kč na osobu na ozdravný pobyt dle usnesení ZO č. 124/7 ze
dne 23.9.2015 a podmínek stanovených usnesením RO č. 1594/48 ze dne 4.12.2017 7 občanům
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
1602/50 schvaluje
rozúčtování nákladů za odvoz fekálií v roce 2017 z DPS č. 670 (tzv. velká DPS), z DPS č. 960 (tzv. malá
DPS) a z obecních bytů v budově čp. 900 s podílem úhrady ze strany obce dle předloženého návrhu
1603/50 bere na vědomí
vyjádření ministerstva zemědělství o dalším postupu při posuzování žádosti obce o odkoupení
pozemku parc. č. 3845/7 v k.ú. Dětmarovice.
1604/50 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice se změnou rozestavěné stavby
zahradní chaty na pozemku parc. č. 1096/2 v k.ú. Dětmarovice na rodinný dům pro bydlení dvou osob,
a to v rozsahu dle předloženého koordinačního situačního výkresu – žadatel Jana Berková, Rychvald,
zastupující stavebníky Pavola a Annu Laurincovy, Orlová - Lutyně
1605/50 bere na vědomí
uvědomění Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí, vyvlastňovací úřad, o
zahájení vyvlastňovacího řízení o omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene (služebnosti)
pro zřízení a provozování stavby elektrického venkovního vedení VN o napětí 22 kV, uváděné pod
názvem „Karviná - Nové Pole, přívod VN Orlová – rek. venk. vedení VN“ – pozemek parc.č. 1089 v k.ú.
Dětmarovice, jehož je Obec Dětmarovice vlastníkem co do podílu 17/29
1606/50 souhlasí
jako vlastník a správce dopravní a technické infrastruktury s projektovou dokumentací pro společnou
změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před jejím dokončením pro záměr„Změna rodinného
domu vč. podmiňujících a doplňkových staveb“ na pozemcích parc.č. 288/2, 288/11, 288/12 a 315,
všechny v k.ú. Koukolná – stavebník Radomír Siwiec, Karviná – Hranice

1607/50 nesouhlasí
se žádosti o instalaci zpomalovacího prahu na komunikaci ve vlastnictví obce na pozemku parc. č. 1648
v k.ú. Dětmarovice (ve směru od Dětmarovic do Orlové mezi RD čp. 471 a čp. 1282) – žadatel Mgr.
David Kijonka, Dětmarovice
1608/50 souhlasí
jako vlastník veřejné dopravní infrastruktury se záměrem demolice rodinného domu č.p. 166
v Dětmarovicích dle žádosti Bronislava Kiwaka, Petřvald, s tím, že při provádění demoličních prací a
nakládce a odvozu demolovaného stavebního materiálu nesmí dojít k poškození přilehlých komunikací
na pozemcích parc. č. 2260/1 a 2690/1, oba v k.ú. Dětmarovice
1609/50 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci - pozemků parc.č. 2666 a 2667 v k.ú. Dětmarovice samostatným
sjezdem a přístupovým chodníkem k místní komunikaci na pozemku parc.č. 2690/1 v k.ú. Dětmarovice
- žadatel Bronislav Kiwak, Petřvald, s tím, že dešťové vody z plochy sjezdu a chodníku budou zaústěny
do vsaku na pozemcích žadatele
1610/50 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci – pozemků parc.č. 2664, 2666, 2658, 2659 a 2642/7, všechny
v k.ú. Dětmarovice samostatným sjezdem a přístupovým chodníkem k místní komunikaci na pozemku
parc.č. 2690/1 v k.ú. Dětmarovice – žadatel Bronislav Kiwak, Petřvald, s tím že dešťové vody z plochy
sjezdu a chodníku budou zaústěny do vsaku na pozemcích žadatele.
1611/50 souhlasí
s umístěním zemní kabelové přípojky v rámci stavby „Dětmarovice 1571/4, Spružina, příp. NNk“
v pozemcích parc.č.1571/4, 1571/3 1574/3, 1569 a 1519/16, všechny v k.ú. Dětmarovice (nejsou ve
vlastnictví obce), na nichž se nachází asfaltová místní komunikace - žadatel společnost NOVPRO FM, s.
r. o., Frýdek – Místek, s tím, že stavbu této přípojky je nutno provést protlakem pod tělesem místní
komunikace
1612/50 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení vodovodního řadu do části pozemků
ve vlastnictví obce parc.č. 2261/1, 4945/1, 4945/2 a 4945/9, všechny v k.ú. Dětmarovice (v rámci
stavby „Dětmarovice, rekonstrukce vodovodu a úprava tlakových pásem“ v rozsahu dle geometrických
plánů č. 2618-233/2017 a 2626-350/2017 vypracovaných společností GESPO v.o.s. Ostrava) mezi Obcí
Dětmarovice a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,Ostrava, a to za jednorázovou
úplatu ve výši 4.374,- Kč včetně DPH
1613/50 ruší
usnesení rady obce č. 1575/48 a 1576/48 ze dne 4.12.2017
a
1614/50 souhlasí
s uložením vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 349/1 v k. ú. Dětmarovice do nezpevněné části
pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 2971 v k.ú. Dětmarovice – zeleného pruhu podél zpevněné
komunikace na pozemku parc. č. 2971 v k.ú. Dětmarovice – žadatel Gabriela Mazurková, Orlová –
Lutyně
a
1615/50 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – uložení
vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 2971 v k.ú. Dětmarovice, mezi Obcí
Dětmarovice a Gabrielou Mazurkovou, Orlová - Lutyně. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu

životnosti vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč/1 m vodovodní přípojky + DPH,
nejméně však ve výš 600,- Kč + DPH.
1616/50 bere na vědomí
informaci starosty obce o odstranění části asfaltového povrchu komunikace o výměře cca 7 m2
z pozemku parc.č. 3067/4 v k.ú. Dětmarovice (viz i usnesení RO č. 1565/48 ze dne 4.12.2017)
1617/50 souhlasí
s uzavírkou místních komunikací 5b, 17c, 15c, 16c, 13c, 6b, 64c v k. ú. Dětmarovice, 18c a 65c v k. ú.
Koukolná a vedením objízdné trasy po místních komunikacích 20c a 7b v kú. Dětmarovice v rámci
stavby „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa Koukolná“, s tím, že uzavírky
místních komunikací budou probíhat v 11 etapách v období od 22.1.2018 do 19.8.2018 - žadatel
společnost STASPO spol. s r.o., Ostrava - Radvanice
1618/50 souhlasí
s uložením zemnícího pásku hromosvodu budovy čp. 179 do pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 21/2
v k.ú. Dětmarovice a s napojením nových střešních svodů na stávající dešťovou kanalizaci nacházející
se na pozemku parc.č. 21/2 v k.ú. Dětmarovice - žadatel Římskokatolická farnost Dětmarovice
a
1619/50 souhlasí
s provedením terénních úprav před budovou č.p. 179, a to výsadbou živého plotu před touto budovou
a vysypáním kačírkem
1620/50 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – uložení vodovodní přípojky
do pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 4393 v k.ú. Dětmarovice a do pozemku parc.č. 40 v k.ú.
Dětmarovice, který je ve spoluvlastnictví obce a jiného subjektu, a to mezi Obcí Dětmarovice a Ing.
Tomášem Turkem a Veronikou Turkovou, oba Dětmarovice. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu, a to k pozemku parc.č. 4393 v k.ú. Dětmarovice ve výši 2421,- Kč + DPH a
k pozemku parc. č. 40 ve výši 700,- Kč + DPH.
1621/50 schvaluje
doplnění rozsahu provádění plošných oprav komunikací v roce 2018 (viz usnesení RO 1527/47 ze dne
4.12.2017, které se nahrazuje níže uvedeným usnesením 1622/50)
a
1622/50 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit provádění plošných oprav komunikací v roce 2018 takto :
Asfaltové povrchy :
- od č.p. 789 (u žel. přejezdu) po křižovatku k č.p.594
- od křižovatky u č.p.594 za č.p. 724
- oprava komunikace v areálu ZŠ č. 1002
- od křižovatky poblíž čp. 768 po křižovatku u čp. 584
- od čp. 708 po napojení na silnici II/474 vedoucí od Orlové
- za Sokolským hřištěm po můstek přes Mlýnku
Recyklátové povrchy :
- odbočka k č. p. 500 a 649
- odbočka z Obecniny u čp. 311 k č.p. 711
- cyklotrasa k řece Olši
Válcovaný nástřik:
- od čp. 52 K k č.p. 43 K
1623/50 bere na vědomí

informaci starosty obce o přípravách realizace základních investičních akcí v roce 2018, tak jak vyplývají
ze schváleného rozpočtu na tento rok (viz i usnesení 1638 /50)
1624/50 souhlasí
se zadáním na zpracování studií k možnosti realizace některých uvažovaných akcí v rámci rozvoje
obce (odpočinková zóna, sportovní hala, střelnice, rozhledna) s tím, že se danou záležitostí bude
zabývat na své příští schůzi
1625/50 schvaluje
snížení nájmu nájemci Dělnického domu Vladimíru Adamčíkovi na základě jeho žádosti o snížení nájmu,
a to o 20% na období roku 2018
1626/50 bere na vědomí
informaci starosty obce o poskytnutí Územní studie Dětmarovice „Plocha Z16“ úřadu územního
plánování a o vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
1627/50 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na
„Kanalizační přípojky RD pro lokalitu Koukolná“ s možností napojení na kanalizaci pod názvem
„Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“, a to dle předloženého
návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
1628/50 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Sportovní hřiště na
Zálesí v Dětmarovicích“ dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni
v rámci výběrového řízení
1629/50 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Zateplení budovy čp.
1120 v Dětmarovicích – SK Dětmarovice“ dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří
budou osloveni v rámci výběrového řízení
1630/50 souhlasí
s nabídkou Mgr. Františka Hartla, DRAKKNET, IČ : 68174535, Dětmarovice ze dne 3.1.2018 na
provozování dočasného monitoringu prostorů záchytného parkoviště u MŠ Koukolná a stavby ČOV
v Koukolné
1631/50 souhlasí
s činností pana Zdeňka Koláře na výkon technického dohledu po dobu zkušebního provozu nové
kanalizace Šlog a ZŠ
1632/50 bere na vědomí
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 4.12.2017 do 8.1.2018 (2 zakázky) dle bodu 2 písm.
e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek
1633/50 schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 smlouvy o dílo na tvorbu GIS mezi Obcí Dětmarovice jako objednatelem a
společností DIGIS, spol. s. r.o., Ostrava jako zhotovitelem dle předloženého návrhu

1634/50 bere na vědomí

informaci starosty obce o uskutečněné kolaudaci klubovny zahrádkářů (viz usnesení RO 1588/48 ze
dne 4.12.2017)
a
1635/50 schvaluje
záměr obce pronajmout pozemek parc. č.285/1 v k.ú. Dětmarovice se stavbou „Klubovna ČZS
Dětmarovice“ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Lhůta pro přijímání žádostí s uvedením
ceny navrhované za pronájem je do 24.1.2018.
1636/50 bere na vědomí
informaci starosty obce a tajemníka OÚ o současné personální situaci obecního úřadu
1637/50 schvaluje
rozšíření počtu zaměstnanců na úseku místního hospodářství o jednoho zaměstnance
1638/50 bere na vědomí
výsledky 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.12.2017, zejména schválení rozpočtu obce
na rok 2018, jehož součástí je i seznam investičních akcí
1639/50 jmenuje
členkou sociální komise paní Bc. Lenku Hanuskovou
1640/50 ukládá
starostovi obce pověřit výkonem funkce veřejného opatrovníka Pavla Cyconě, Dětmarovice, jménem
Obce Dětmarovice zaměstnance obce, zařazeného do obecního úřadu a tajemníkovi OÚ zajistit
všechny podmínky nutné pro výkon opatrovnictví zaměstnancem obce dle pracovněprávních předpisů
1641/50 bere na vědomí
rozhodnutí Správní rady Nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku v částce 30.000.- Kč obecnímu
projektu Videokronika obce
1642/50 bere na vědomí
informaci starosty obce o dalším řešení situace kolem sběrného místa (separačního hnízda) odpadu u
Motorestu v Koukolné, včetně možnosti jeho případné likvidace
1643/50 bere na vědomí
informaci starosty obce o problémech režimu světelné křižovatky pod Skotnicí, kde nyní dochází
zbytečně k omezování plynulosti dopravy
a
1644/50 ukládá
starostovi obce projednat tuto problematiku s realizační firmou CROSS Zlín a Policií ČR s cílem
odstranění nedostatků funkce systému
Z : starosta obce
T : 31.1.2018

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

