USNESENÍ
52. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 5.3.2018
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1677/52 schvaluje
rozbory hospodaření Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, v roce
2017 dle předloženého návrhu
1678/52 schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola Dětmarovice, příspěvková
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017
1679/52 schvaluje
ponechání zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 628.035,21 Kč Základní škole a
Mateřské škole Dětmarovice, příspěvková organizace, s rozdělením :
příděl do fondu odměn (20% z HV zaokr.) …………………………….. 125.607.- Kč
příděl do rezervního fondu (zůstatek z HV) ……………………………. 502.428,21 Kč
1680/52 schvaluje
Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, pro rok 2017
dle předloženého návrhu
1681/ 52 schvaluje
po projednání s ředitelem školy konání příměstského tábora v obci organizovaného ve spolupráci
obce, školy a Domu dětí a mládeže Orlová ve dnech 9.7. až 13.7.2018
1682/52 rozhodla
o zavedení bezhotovostního platebního styku pro občany na obecním úřadě, a to formou platebního
terminálu
1683/52 schvaluje
poskytnutí dotací organizacím na projekt a činnost v roce 2018 takto :
Slezská diakonie – středisko HOSANA Karviná
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín (Bartošovice)
Českomoravský svaz chovatelů pošt. holubů Dětmarovice
Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice
Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.
ROSKA OSTRAVA
Myslivecký spolek Zátiší Dětmarovice
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice
Spolek za práva občanů obce Dětmarovice
Základní umělecká škola Rychvald
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice
Domov Jistoty, příspěvková organizace
Český svaz ochránců přírody ZO Dětmarovice
Slezská diakonie – EUNIKA Karviná denní stacionář
SONS OO Havířov - organizace nevidomých
Český svaz včelařů, z.s.

8.000.-Kč
1.000.-Kč
7.000.-Kč
35.000.-Kč
8.000.-Kč
3.000.-Kč
48.000.-Kč
40.000.-Kč
15.000..-Kč
15.000.-Kč
15.000.-Kč
5.000.-Kč
15.000.-Kč
8.000.-Kč
4.000.-Kč
25.000.-Kč

a
1684/52 schvaluje
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
1685/52 neschvaluje
poskytnutí dotace Nadačnímu fondu FOLIVORA Ústí nad Labem vzhledem k tomu, že předpokládaný
účel využití prostředků nekoresponduje s ustanoveními příslušných zásad obce pro poskytování
dotací z rozpočtu obce
1686/52 neschvaluje
poskytnutí dotace Krasobruslařskému klubu Orlová z.s., Orlová – Lutyně vzhledem k tomu, že byl této
organizaci poskytnut dar (viz usnesení 1689/92) a vzhledem k objemu prostředků na tento účel v
rámci schváleného rozpočtu a vyhovění i ostatním žadatelům
1687/52 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Dětmarovice v jím požadované výši
330.000. -Kč
1688/52 nedoporučuje
zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace pro Český kynologický svaz ZO Dětmarovice –
Koukolná 029 v jím požadované výši 84.500.- Kč, když dle názoru rady je přiměřená částka 49.500.Kč, kde rozhodnutí o této výši je v její kompetenci
1689/52 schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000.-Kč Krasobruslařskému klubu Orlová z.s., Orlová – Lutyně a
uzavření příslušné darovací smlouvy
1690/52 schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000.-Kč Sociálním službám Města Orlová, p.o. a uzavření
příslušné darovací smlouvy
1691/52 projednala
za účasti předsedy SK Dětmarovice možnost poskytnutí dotace na nákup sekačky za 50% podpory
MAS Bohumínsko s tím, že v případě předložení příslušné žádosti doporučuje zastupitelstvu obce
schválit dotaci ve výši 100..000.- Kč za podmínky poskytnutí odpovídající dotace ze strany MAS
Bohumínsko
1692/52 neschvaluje
poskytnutí finančního daru Projektu Šance, o.s.
1693/52 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 3 úpravy schváleného rozpočtu roku 2018 k 5.3.2018“ dle předloženého
návrhu
1694/52 projednala
vypracovanou zprávu („Technický průkaz nemovitosti“) týkající se vyhodnocení stavu nemovitých
věcí, zejména budovy tvořící tzv. Bendův statek včetně souvisejících nákladů na nutnou rekonstrukci,
příp. sanaci budovy
a
1695/52 ukládá

starostovi obce oslovit majitele s nabídkou na odkoupení těchto nemovitých věcí za cenu rovnající
se polovině jejich dosavadní nabídky s tím, že v případě přijetí této protinabídky rada obce doporučí
zastupitelstvu obce schválit tento výkup
Z : starosta obce
T : 10.3.2018
1696/52 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc.č. 2178 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 336 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Jitky Šrubařové, Dětmarovice, do vlastnictví obce za
smluvní cenu 60,- Kč/m2
1697/52 bere na vědomí
dotaz člena zastupitelstva k úpravě pozemku mezi domy čp. 366 a čp.307 spočívající v odstranění
části výhybny a následnou odpověď příslušného referenta OÚ
1698/52 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemků v k.ú. Dětmarovice zastavěných příjezdovou komunikací
k rodinným domům v části obce Zálesí, a to části pozemku parc. č. 2793 o výměře cca 120 m2
z vlastnictví Oldřicha a Václava Strončkových, oba Dětmarovice, části pozemku parc .č. 2497/1 o
výměře 100 m2 a části pozemku parc. č .2786 o výměře cca 50m2 z vlastnictví Bořka a Jany
Heraleckých, oba Dětmarovice, části pozemků parc. č. 2497/2, 2783 a 2784 o celkové výměře cca
110 m2 z vlastnictví Bc. Gabriely Kaplanové a René Olejára, oba Dětmarovice, části pozemku parc. č.
2778 o výměře cca 50 m2 z vlastnictví Martina Brudného, Dětmarovice a části pozemku parc. č. 2776
o výměře cca 40m2 z vlastnictví Jaromíra Muresana, Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní
cenu 60,- Kč/ m2
1699/52 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 4481 v k.ú. Dětmarovice se stavbou rodinného domu na
pozemku parc.č. 4505 v k.ú. Dětmarovice – stavebník Kamil a Lenka Skoumalovi, Orlová Lutyně
1700/52 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 3699 v k.ú. Dětmarovice s vydáním územního souhlasu
pro zemní kabelovou přípojku nízkého napětí označenou „Dětmarovice 3697, Gletová, NNk“ – žadatel
Pavel Přichystal, projektant firmy Ing. Martin Barteček, Frýdek-Místek
1701/52 souhlasí
se vstupem na pozemek ve vlastnictví obce parc.č. 1865/1 v k.ú. Dětmarovice pro umístění
podzemního vedení přípojky NNk „Dětmarovice 1892/1,2 Šperlík příp. NNk“ s tím, že po ukončení
stavby musí být uveden do původního stavu silniční příkop, který se nachází podél severozápadní
hranice pozemku parc.č.1865/1 - žadatel Pavel Přichystal, projektant firmy Ing. Martin Barteček,
Frýdek-Místek
a
1702/52 souhlasí
s provedením protlaku pod tělesem místní komunikace na pozemku parc.č. 1865/1 v k.ú.
Dětmarovice pro umístění podzemního vedení přípojky NNk „Dětmarovice 1892/1,2 Šperlík příp.
NNk“
a
1703/52 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k uložení inženýrské sítě –
podzemního vedení přípojky NN „Dětmarovice 1892/1,2 Šperlík příp. NNk“ na pozemku parc.č.
1865/1 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a ČEZ Distribuce a.s., Děčín. Věcné břemeno bude

zřízeno na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úplatu ve výši 150,- Kč + DPH za 1 m elektrické
přípojky, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH.
1704/52 souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou společností Rušar mosty, s.r.o., Brno na akci
„16124-I/67 Dětmarovice, most ev. č. 67-015, PD+IČ/AD“ – investor akce Ředitelství silnic a dálnic
ČR, správa Ostrava
a
1705/52 souhlasí
s navrženou přechodnou úpravou provozu související s výše uvedenou stavbou mostu – tj. stavebními
pracemi, které budou probíhat ve dvou etapách, vždy po polovině šířky mostu, přičemž pro provoz
cyklistů (i pěších) bude využit chodník – stávající chodník v I. etapě, nový chodník v II. etapě
a
1706/52 souhlasí,
aby přechodná úprava provozu byla zahájena až po zprovoznění silničního nadjezdu přes železniční
trať na silnici III/46810 směrem na Petrovice u Karviné a zdůrazňuje, že v dané oblasti jsou výjezdy
z rodinných domků a tomu je nutno přizpůsobit dopravní značení
a
1707/52 požaduje
přizpůsobit dopravní značení tomu, že v dané oblasti jsou výjezdy z rodinných domů
1708/52 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci - pozemku parc.č. 2637/11 v k.ú. Dětmarovice samostatným
sjezdem k místní komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2637/22 v k.ú. Dětmarovice
z důvodu výstavby rodinného domku na pozemku parc. č. 2637/11 v k.ú. Dětmarovice – žadatel
Dagmar a Martin Kniezkovi, oba Dětmarovice, zastoupeni Bc. Evou Rakovou
1709/52 souhlasí
se stavbou „Dětmarovice, KA_0432, NNv, NNk“ – výměna vedení technické infrastruktury
nadzemního vedení nízkého napětí NN 0,4 kV (oblast Glembovec) – žadatel společnost ProfiProjekt
s.r.o., Frýdek – Místek, investor ČEZ Distribuce, a.s.
a
1710/52 souhlasí
se vstupem na pozemky ve vlastnictví obce parc.č. 3561/3, 3421/5, 3421/7, 3421/6, 3566/2, 3555,
3546, 3714/3, 3699, 3729/6, 3526/2, 3523/3, 3532/2, 3524/2, 3533/2, 3525/2, 3534/5, 3278, 3267,
3456/7, 3456/4, 3456/6, 3448/1, 3494 a 3748 v k.ú. Dětmarovice s podmínkou, že pozemky budou
po ukončení stavby uvedeny do původního stavu a s tím, že pokud dojde při stavbě k poškození
asfaltových povrchů komunikací, bude v místě poškození vozovky provedeno překrytí celé šířky
vozovky novým asfaltovým povrchem
1711/52 souhlasí
s předloženým návrhem povodňového plánu stavby „DET – nová R 420 kV“ a „Dětmarovice, Petrovice
u Karviné – SO 01 – Zaústění venkovního vedení 400 kV“ spol. ČEPS, a.s., který je v souladu
s povodňovým plánem obce
1712/52 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc.č. 3845/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 183 m2 v k.ú. Dětmarovice, na němž se nachází místní komunikace k Doubravě, z vlastnictví
Vlasty Fikáčkové, Havířov, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2

1713/52 bere na vědomí
žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s. – jejich závodů Brno a Pardubice se vstupem na pozemky obce
parc. č. 243,244 a 248, všechny v k.ú. Koukolná, pro zřízení staveništní komunikace v rámci stavby
„Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ s podmínkou, že pozemky budou po ukončení stavby
uvedeny do původního stavu.
a
1714/52 schvaluje
záměr obce pronajmout části pozemků parc. č. 243, 244 a 248 v k.ú. Koukolná, a to na dobu určitou
od 15.4.2018 do 31.12.2018 s tím, že lhůta pro přijímání žádostí o pronájem s uvedením navrhované
ceny za pronájem je do 6.4.2018
a
1715/52 schvaluje
záměr obce pronajmout část pozemku parc. č.248 v k.ú. Koukolná, a to na dobu určitou od
15.4.2018 do 30.8.2019 s tím, že lhůta pro přijímání žádostí o pronájem s uvedením navrhované
ceny za pronájem je do 6.4.2018
1716/52 souhlasí
s předloženou dokumentací bouracích prací a dokumentací pro územní rozhodnutí stavby „DET –
nová R420kV“ – žadatel ČEPS Invest, a.s., Praha s tím, že rada požaduje zachování stávajícího
bunkru, pokud je toto možné
1717/52 souhlasí
se vstupem na pozemek ve vlastnictví obce parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice a s překopem
nezpevněné krajnice tohoto pozemku pro umístění vodovodní přípojky k novostavbě rodinného
domku na pozemku parc.č. 1598/2 v k.ú. Dětmarovice s tím, že vodoměrná šachtice bude umístěna
mimo pozemek ve vlastnictví obce – žadatel Libor a Jana Kubošovi, Orlová
a
1718/52 souhlasí
jako vlastník vodovodního řadu vedeného v pozemku parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice s napojením
vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domku na pozemku parc.č. 1598/2 v k.ú. Dětmarovice
na tento řad
a
1719/52 souhlasí
s provedením protlaku pod tělesem místní komunikace na pozemku parc.č. 1597 v k.ú. Dětmarovice
pro uložení vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 1598/2 v k.ú. Dětmarovice
a
1720/52 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci - pozemku parc. č. 1598/2 ve vlastnictví Libora a Jany
Kubošových, Orlová, samostatným sjezdem k místní komunikaci parc. č. 1597 v k.ú. Dětmarovice
z důvodu výstavby rodinného domku na pozemku parc.č. 1598/2 v k.ú. Dětmarovice.
a
1721/52 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k uložení vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice, mezi
Obcí Dětmarovice a Liborem a Janou Kubošovými, Orlová. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
životnosti vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč/1m vodovodní přípojky + DPH,
nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH.
1722/52 souhlasí
se vstupem na pozemek ve vlastnictví obce parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice a s překopem
nezpevněné krajnice tohoto pozemku pro umístění vodovodní přípojky k zamýšlené stavbě
rodinného domku na pozemku parc.č. 1598/1 v k.ú. Dětmarovice s tím, že vodoměrná šachtice bude

umístěna mimo pozemek ve vlastnictví obce – žadatel JUDr. Marie Pochylá, Dětmarovice, zastoupena
Michalem Kubošem, Orlová
a
1723/52 souhlasí
jako vlastník vodovodního řadu vedeného v pozemku parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice s napojením
vodovodní přípojky k zamýšlené stavbě rodinného domku na pozemku parc.č. 1598/1 v k.ú.
Dětmarovice na tento řad
a
1724/52 souhlasí
s provedením protlaku pod tělesem místní komunikace na pozemku parc.č. 1597 v k.ú. Dětmarovice
pro uložení vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 1598/1 v k.ú. Dětmarovice
a
1725/52 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k uložení vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice, mezi
Obcí Dětmarovice a JUDr. Marií Pochylou, Dětmarovice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
životnosti vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč/1m vodovodní přípojky + DPH,
nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH.
1726/52 schvaluje
dovoz strusky na komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce :
Roman Pavlištík
1 auto kameniva
1727/52 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemků zastavěných komunikací u hřbitova, a to parc.č. 4394/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 409 m2, parc.č. 4394/3 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 319 m2 a parc. č. 4394/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1154
m2 z vlastnictví Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, Praha do vlastnictví obce za
smluvní cenu 60,- Kč/ m2, tj. za celkovou kupní cenu 112.920,- Kč
1728/52 souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou společností AQUA Stop v.o.s., Bruntál,
potvrzenou autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby „Výstavba vodovodních řadů v obci Dětmarovice – 1., 2. a 4. úsek“ – investor Obec
Dětmarovice
1729/52 bere na vědomí
informaci Obce Doubrava o havarijním stavu a žádosti o součinnost v souvislosti se záměrem uzavření
z tohoto důvodu komunikace na katastru obce Doubrava „pod Ujalou“
a
1730/52 souhlasí
s umístěním dopravní značky IP10a slepá pozemní komunikace dodatkovou tabulkou+E3a s textem
800 m na katastru obce Dětmarovice (poblíž domu čp. 45 K)
a
1731/52 pověřuje
starostu obce projednat možné dopady uzavření této komunikace na dopravní situaci v obci se
zástupci obce Doubravy a Policie ČR a informovat o výsledcích radu obce na její příští schůzi
1732/52 schvaluje
vedení autobusové linky MHD č. 502 – spojů č. 37 a 36 centrem obce s předpokládaným nárůstem
ročního nákladu o cca 40 tis. Kč

1733/52 bere na vědomí
„Inventarizační zprávu“ o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2017 dle schváleného Plánu
inventur (usnesení RO 1529/47 ze dne 6.11.2017)
1734/52 schvaluje
pořádání akcí u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, a to v základním rozsahu navrženém
starostou obce a přizvanou referentkou OÚ, mj. pokud jde o uspořádání výstavy „Dětmarovice
v době 1. republiky“
1735/52 bere na vědomí
předloženou informaci starosty obce o připravovaných akcích pro seniory, včetně samostatné akce
pro seniory ubytované v DPS, v podobě návštěvy některých míst v SM kraji
1736/52 souhlasí
s instalací komunikační technologie, světelného a reklamního označení a se zřízením sběrny SAZKA
a.s. v budově čp.942 dle žádosti nájemce tohoto objektu Aleny Sznapkové, Dětmarovice
1737/52 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Oprava výtluků na místních komunikacích
v katastru obce Dětmarovice“ společnost Lesostavby Frýdek – Místek a.s., IĆ : 45193118, Frýdek –
Místek
1738/52 bere na vědomí
informaci starosty obce o současném stavu akcí v jednotlivých oblastech rozvoje obce včetně studií
na některé výhledové akce
1739/52 bere na vědomí
v návaznosti na proběhnuvší jednání (viz i usnesení RO 1663/51 a 1664/51 ze dne 5.2.2018)
předloženou zprávu (komentář) projekční organizace IGEA s.r.o. „ke stavu přípravy akcí pro obce
Dětmarovice“ a související materiály
1740/52 bere na vědomí
sdělení realizační firmy STASPO, spol. s r.o., že na stavbu kanalizační sítě bude dodávat sjednaný
materiál uvedený v projektové dokumentaci, a to v návaznosti na přípis starosty obce ze dne
7.2.2018 a konstatuje tak splnění úkolu dle usnesení RO 1667/51 ze dne 5.2.2018)
1741/52 bere na vědomí
informaci starosty včetně předložené zprávy „příprava na GDPR“
1742/52 bere na vědomí
informaci starosty obce o zahájení provozu školního autobusu od 1.3.2018
a
1743/52 rozhodla
pro období do konce školního roku, tj. do 30.6.2018, realizovat tento provoz ve vztahu k žákům školy
bezúplatně
1744/52 rozhodla
svolat zasedání zastupitelstva obce na 14.3.2018 a projednala některé další otázky spojené s jeho
přípravou a programem, mj. složení slibu nového člena ZO, rozpočtová opatření, žádosti o dotace
(viz příslušné návrhy rady obce pro ZO) a další

1745/52 bere na vědomí
otevření klubovny ČZS Dětmarovice v objektu čp. 1428 pro klubovou činnost svazu zahrádkářů za
účasti přizvaných hostů
a
1746/52 souhlasí,
aby na adrese čp. 1428 v Dětmarovicích bylo umístěno sídlo pobočného spolku - Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice, a to na dobu neurčitou, nejdéle však do doby ukončení
nájemní smlouvy s obcí (viz i usnesení RO 1653/51 z 5.2.2018)
1747/52 schvaluje
vydávání obecního zpravodaje Dětmarovické Okénko v celobarevném provedení

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

