USNESENÍ
51. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 5.2.2018
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1645/51 projednala
žádosti o dotace organizacím na projekty a činnost v roce 2018 včetně žádostí o dary s tím, že o
nich včetně případných nových žádostí rozhodne na své březnové schůzi
1646/51 souhlasí,
aby nositelem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP II“ bylo statutární město Karviná
a zároveň potvrzuje realizaci v území obce Dětmarovice
1647/51 bere na vědomí
informaci starosty obce o dopracování ve spolupráci se školou návrhu dopravy dětí autobusem (viz
usnesení RO 1599/50 ze dne 8.1.2018)
a
1648/51 schvaluje
provozování svozu dětí z částí obce do školy dle předloženého návrhu
1649/51 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 2 úpravy schváleného rozpočtu roku 2018 k 5.2.2018“ dle předloženého
návrhu
1650/51 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 94 občanům
Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
a
1651/51 bere na vědomí
informaci starosty obce, že prostředky určené zastupitelstvem obce na tento účel pro rok 2018 jsou
vyčerpány
1652/51 schvaluje
uzavření Dodatku č. 10 Smlouvy obce a ČSAD Karviná a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dětmarovice dle předloženého
návrhu pro období od 1.1.2018 do 9.6.2018
1653/51 schvaluje
uzavření smlouvy se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice, IČ : 70997705
o nájmu pozemku parc. č.285/1 v k.ú. Dětmarovice se stavbou „Klubovna ČZS Dětmarovice“ pro
klubovou činnost svazu, a to s účinností od 1.3.2018 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní
lhůtou. Nájemné za kalendářní rok se stanoví ve výši 10.000.- Kč.

1654/51 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Obcí Dětmarovice jako oprávněným a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o., Praha, správa Ostrava, jako povinným týkající se užívání části
pozemku povinného parc. č. 4927/1 v k.ú. Dětmarovice v souvislosti s užíváním stavby Klubovna
ČZS Dětmarovice, a to dle předloženého návrhu

1655/51 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku realizace stavby „Sportovní hřiště na Zálesí v
Dětmarovicích“ společnost StavoSport s.r.o., IČ : 29278481, Fryšták – Dolní Ves
1656 /51 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku realizace stavby „Zateplení budovy čp. 1120
v Dětmarovicích – SK Dětmarovice“ společnost Hautech RNF s.r.o., IČ : 28648412, Ostrava –
Moravská Ostrava
1657/51 bere na vědomí
informaci starosty obce a přizvaného referenta OÚ o obdržených nabídkách na zpracování studií
k možné realizaci uvažovaných akcí, kde dosud byly zaslány nabídky týkající se střelnice a sportovní
haly (viz usnesení RO 1624/50 ze dne 8.1.2018)
1658/51 schvaluje
žádost pana Vladimíra Nowaka a dalších 7 občanů o umístění tří lamp veřejného osvětlení v úseku od
rodinného domu čp. 629 k rodinnému domu čp. 711
1659/51 bere na vědomí
informaci starosty obce a přizvaného referenta OÚ o současném stavu v oblasti Domova pro seniory
včetně přípravy společného rozhodnutí ve vazbě na probíhající stavební řízení
1660/51 bere na vědomí
informaci starosty obce o projednání problematiky nedostatků v režimu fungování světelné
křižovatky pod Skotnicí (viz usnesení RO 1643/50 a 1644/50 ze dne 8.1.2018) s tím, že tyto
nedostatky byly odstraněny a považuje tímto úkol 1644/50 za splněný
1661/51 bere na vědomí
informaci starosty obce o současné situaci v oblasti obchvatu obce
1662/51 vybírá
po projednání předložených nabídek na zpracování projektové dokumentace „Kanalizační přípojky RD
pro lokalitu Koukolná “ Jana Andrése, IČ : 60986859, Olomouc
1663/51 projednala
otázky spojené s postupem projektových prací probíhajících etap stavby kanalizační sítě v obci, kde
byly vzneseny četné připomínky k činnosti projekční organizace IGEA s.r.o., mj. v dopise starosty
obce ze dne 24.1.2018 shrnujícím dosavadní stav
a
1664/51 bere na vědomí
vyjádření přizvaných zástupců autorského dozoru (současně projektant) a technického dozoru
k důvodům, které dle informací projekční firmy způsobí prodloužení s obcí dohodnutého termínu
a
1665/51 souhlasí
s navrženým termínem zpracování projektové dokumentace do 30.12.2018
1666/51 nesouhlasí
se změnou materiálového provedení rozvodů tlakového potrubí navrženého realizační firmou
STASPO, spol. s r.o.
a
1667/61 ukládá

starostovi obce sdělit tuto skutečnost realizační firmě s jednoznačným požadavkem dodržení
sjednaného materiálu uvedeného v projektové dokumentaci
Z : starosta obce
T : 7.2.2018
1668/51 bere na vědomí
informaci starosty obce a tajemníka OÚ o současné personální situaci obecního úřadu v návaznosti
na další proběhnuté výběrové řízení na základě veřejné výzvy
1669/51 schvaluje
poskytnutí odměny 500.- Kč těm členům okrskových volebních komisí při volbě prezidenta republiky,
kterých se netýkalo zvýšení o tuto částku na základě příslušné vyhlášky (28 členů)
1670/51 bere na vědomí
poděkování Sociálních služeb města Orlová, příspěvková organizace, za poskytnutí daru na částečné
krytí nákladů registrované sociální služby
1671/51 bere na vědomí
informaci o možnosti vyhlášení konkursu na ředitele školy zřízené obcí Dětmarovice dle ustanovení §
166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souvislosti s ukončením šestiletého funkčního období
dosavadního ředitele ZŠ a MŠ Dětmarovice ke dni 31. 7. 2018
1672/51 pověřuje
starostu obce předáním „Potvrzení o pokračování ředitele ve funkci“ na další šestileté funkční období
řediteli školy zřízené obcí Dětmarovice - Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková
organizace, panu Mgr. Robertu Lindertovi, v režimu pracovního poměru na dobu neurčitou ve
smyslu přechodného ustanovení čl. II bodu 9 zákona č. 82/2015 Sb.
1673/51 schvaluje
poskytnutí částky 5.000.- Kč za prozkoumání místa s údajným anomálním působením geo-silového
pole s pozitivním vlivem na organizmy
1674/51 schvaluje
přidělení – nájem bytu č. 6 v domě čp.960 (malá DPS) panu Milanu Kolibačovi, a to od 1.4.2018
1675/51 schvaluje
doplnění Domovního řádu Domu s pečovatelskou službou Dětmarovice schváleného usnesením Rady
obce Dětmarovice 504/18 ze dne 7.12.2015, a to s účinností od 1.3.2018 tak, že v čl. 7 bod 1 se
poslední věta doplňuje o slova „a zapálené svíčky“
a
1676/51 pověřuje
starostu obce vydat úplné znění Domovního řádu
Z : starosta obce
T : 20.2.2018

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

