
U S N E S E N Í 
56. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne   4.6.2018 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
1863/56  neschvaluje 
poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub 
RADOST, Prostějov 
 
1864/56  neschvaluje 
poskytnutí příspěvku na provoz Linky bezpečí dle žádosti společnosti Linka bezpečí, z.s. 
 
1865/56  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 7 úpravy schváleného rozpočtu roku 2018 k 4.6.2018“ dle předloženého 
návrhu 
 
1866/56  bere na vědomí 
zpět vzetí původně uděleného souhlasu k žádosti o zakoupení rour pro zabezpečení uváděného 
obecního vodního toku (viz usnesení RO č. 1861/55 ze dne 22.5.2018) ze strany  vlastníka sousedního 
pozemku s tím, že problematika bude řešena jiným vhodným způsobem 
 
1867/56  projednala 
žádost  …………, o souhlas s vypouštěním vod z rodinného domu Dětmarovice …. do vodního díla 
Glembovec s tím, že po doplnění potřebných  podkladů bude záležitost  dořešena 
 
1868/56  souhlasí 
s nepřipojením se na nově vybudovanou kanalizaci v obci pro dům č.p………….  v Dětmarovicích 
z důvodu akceptace žádosti žadatele o podporu (dotaci) ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci dotačního programu  „Dešťovka“, jakož i z důvodu finanční náročnosti pro obě strany 
spojenou s dobudováním obecní kanalizace k tomuto domu  – žadatel  ………………………………………… 
 
1869/56  souhlasí 
s dodatečným povolením stavby včetně  sítí veřejného osvětlení pro účely vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 
1519/47 v k.ú. Dětmarovice -  žadatel ………………………a………………., oba …………….., zastoupeni 
………………………. 
 
1870/56  nesouhlasí 
se žádostí o provedení   „drobné terénní úpravy“ obecní komunikace na pozemku parc. č. 2123/2 
v k.ú. Dětmarovice s tím, že pokud jde o opravu navazující příjezdové cesty na pozemku parc. č. 2198 
v k.ú. Dětmarovice k pozemku parc.č. 2191/4 v k.ú. Dětmarovice ve vlastnictví žadatelky, pak oba 
tyto pozemky nejsou ve vlastnictví obce – žadatelka ………………………………………….. 
 
1871/56  souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 3222/1 v k.ú. Dětmarovice s realizací stavby nové 
podzemní kabelové přípojky NN pod názvem „Dětmarovice 3175/2,       , příp. NNk“ v rozsahu dle 
předloženého výkresu stavby za účelem vydání územního souhlasu na tuto stavbu a umístění mimo 
pozemky ve vlastnictví obce, přičemž z hlediska existence sítí obec v dané lokalitě nevlastní ani 
neprovozuje žádné sítě – žadatel projektant Pavel Přichystal z firmy Ing. Martin Barteček, Praha 2, 
investor stavby ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 



 
1872/56  souhlasí 
s výměnou kanalizačního potrubí ve vlastnictví obce v délce cca 30 m na pozemku parc.č. 731 v k.ú. 
Dětmarovice z důvodu propadání půdy způsobené netěsností betonového kanalizačního potrubí – 
žadatel ………………………………….. 
 
1873/56  bere na vědomí 
informaci KÚ MSK, odboru dopravy a chytrého regionu   o poskytnutí veřejných služeb v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského 
kraje – oblast Karvinsko a oblast Orlovsko s termínem zahájení provozu od 10.6.2018 
 
1874/56  bere na vědomí 
oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, o zahájení 
stavebního řízení – oprava silničního mostu přes řeku Olši, stavba „16124 – I/67 Dětmarovice, most 
ev. č. 67-015“ 
 
1875/56  souhlasí  
s projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení ke stavbě „Obslužná komunikace 
k čerpací stanici č. 1, k.ú. Horní Lutyně“  
a 
1876/56  souhlasí 
s odvodněním obslužné komunikace k čerpací stanici č.1, v k.ú. Horní Lutyně, do dešťové stoky 
s vyústěním do bezejmenné vodoteče na území části Zálesí, která je ve správě Obce Dětmarovice – 
žadatel Vlasta Konupčíková, společnost ADEA projekt s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava 
 
1877/56  nedoporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup podílu 1/132 u pozemků parc.č. 1062/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 468 m2,  parc.č. 1056/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 155 m2, parc.č. 
1062/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 298 m2, parc.č. 1040/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 40 m2, parc.č. 1032/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1848 m2, vše v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví ……………………., ……………………., do vlastnictví obce. 
Celková výměra parcel je 2809 m2, nabízený spoluvlastnický podíl je 21,28 m2.  
 
1878/56  nedoporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup 1/132 u pozemků parc.č. 1062/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 468 m2,  parc.č. 1056/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 155 m2, parc.č. 
1062/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 298 m2, parc.č. 1040/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 40 m2, parc.č. 1032/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1848 m2, vše v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví ………………………………,……………….., do vlastnictví obce. 
Celková výměra parcel je 2809 m2, nabízený spoluvlastnický podíl je 21,28 m2.  
 
1879/56  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného komunikací  parc.č. 40, podíl ⅟2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1291 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví COOP Beskydy, 
spotřební družstvo, Český Těšín, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,-Kč/1m2  
 
1880/56  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného komunikací parc.č. 2061 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 529 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví ……………………………., do 
vlastnictví obce za smluvní cenu 60,-Kč/1m2. 
 
 



 
1881/56  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného komunikací  parc.č. 3380 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 314 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví ………………………………….., do 
vlastnictví obce za smluvní cenu 60,-Kč/1m2  
 
1882/56  nedoporučuje  
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku  parc.č. 3379/2 – trvalý travnatý porost o výměře 3425 
m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví …………………………  
 
1883/56  schvaluje 
uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – 
položení vodovodní přípojky do pozemků ve vlastnictví obce parc.č. 4945/6 a parc.č. 4945/9, oba 
v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a ……………………………………... 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.  
 
1884/56  schvaluje 
uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – 
položení vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice mezi 
Obcí Dětmarovice a ……………………………………... 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.  
 
1885/56 bere na vědomí 
vyúčtování příspěvku na pokrytí ztráty z provozu systému městské autobusové dopravy ve městě 
Orlová za rok 2017 dle uzavřené smlouvy, kde, výše nedoplatku činí 67 831,- Kč 
  
1886/56  schvaluje 
dovoz strusky na plochu pro vyhýbání vozidel na Glembovci, která není ve vlastnictví obce: 
………………………………..   1 auto strusky (cca 10 t) – frakce 8/16 
     1 auto strusky (cca 3,5 t) – frakce 16/32 
1887/56  souhlasí 
s připojením sousedních parc.č. 2665 a parc.č. 2667, oba  v k.ú. Dětmarovice samostatným sjezdem 
k místní komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 2690/1 v k.ú. Dětmarovice – žadatel 
………………………………., zastoupený …………………………………………….. 
 
1888/56  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací   parc.č. 4276/3 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 178 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ………………………… do 
vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2.  
Majetkový převod bude realizován až po zrušení zástavního práva váznoucího na tomto pozemku.  
 
1889/56  projednala 
projednala otázku znepřístupnění cesty na pozemcích parc.č. 1600/2 a parc.č. 1600/7, oba v k.ú. 
Dětmarovice, ze strany vlastníka pozemků s tím, že starosta obce prověří možnosti nápravy v tomto 
směru a bude o nich radu informovat  
 
1890/56 projednala 
stanovisko majitelů nemovitostí tvořících tzv. Bendův statek k protinávrhu obce (viz usnesení RO č. 
1695/52 z  5.3.2018) a rozhodla předložit tuto otázku k posouzení zastupitelstvu obce 
 



 
1891/56  bere na vědomí 
informaci starosty  obce  k výhledu investičních činností do II. pololetí 2018, zejména pokud jde o 
probíhající výstavbu kanalizace a činnosti spojené s přípravou výstavby Domova pro seniory, jak jsou 
tyto i  další investiční akce konkrétně probírány na jednotlivých schůzích rady 
 
1892/56  bere na vědomí 
informaci starosty obce o fungování sběrného dvora včetně předloženého materiálu Evidence 
nákladovosti svozu odpadů v roce 2017 s tím, že problematika sběrného dvora bude zařazena i na 
program jednání červnového zastupitelstva obce 
 
1893/56  schvaluje 
podmínky pro poskytnutí  věcného daru – dárkové karty v hodnotě 2.000.- Kč pro narozené dítě 
s trvalým pobytem v obci, a to v rámci vítání občánků  s účinností od 5.6.2018 dle předloženého 
návrhu  
 
1894/56  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Domov pro seniory v Dětmarovicích – stavba 
inženýrských sítí“ společnost  Hautech RNF s.r.o., IČ :  28648412, Ostrava – Moravská Ostrava stanoví 
další pořadí : 
2. VODOSTAV Ostrava, spol. s r.o., a.s., IČ : 46577319, Ostrava – Moravská Ostrava 
3. STASPO, spol. s r.o., IČ : 41035704, Ostrava – Radvanice 
 
1895/56  schvaluje  
vyplacení odměn členům redakční rady Dětmarovického Okénka a členům kronikářské rady dle 
předloženého návrhu 
a 
1896/56  doporučuje  
zastupitelstvu obce schválit odměny členům komisí rady obce dle předloženého návrhu 
 
1897/56  rozhodla 
ve věci provozování školního autobusu realizovat tento provoz i v dalším období, tj. od 1.9.2018 do 
31.12.2018, ve vztahu k žákům školy bezplatně (viz i usnesení RO č. 1743/52 z 5.3.2018 
a 
1898/56  schvaluje 
zavedení cesty zpět v odpoledních hodinách (nejlépe 13.45 hodin) v měsíci září 2018 s tím, že po 
vyhodnocení provozu se rada k záležitosti vrátí na své říjnové schůzi 
 
1899/56  jmenuje 
členkou (a sekretářem) likvidační komise (dle pravidel obce ze dne 5.11.2012 „o provádění pořizování 
a likvidace movitého majetku obce“) Ing. Gabrielu Littnerovou (namísto paní Jarmily Popiolkové, 
která ukončila pracovní poměr k obci) 
 
1900/56  schvaluje 
Knihovní řád Místní knihovny Dětmarovice dle předloženého návrhu, a to s účinností ode dne 
5.6.2018 
 
1901/56  souhlasí 
s nabídkou Mgr. Františka Hartla, DRAKKNET, IČ : 68174535, Dětmarovice, ze dne 3.5.2018 na 
provozování monitoringu na nově vybudovaném hřišti na Zálesí 
 
1902/56  bere na vědomí 



předložený návrh „Provozního řádu výpočetní techniky“ s tím, že se k této problematice vrátí na své 
příští schůzi 
 
1903/56  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku   „Kanalizace na Olmovci, TDS“ společnost  INGESTA 
spol. s r.o.,., IČ : 25391194, Ostrava - Hrabůvka 
 
1904/56  bere na vědomí 
„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice, IČ 00297445 za rok 2017“, v níž KÚ 
MSK konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky s tím, že zpráva bude 
předložena zastupitelstvu obce jako součást závěrečného účtu za rok 2017 
 
1905/56  rozhodla 
svolat zasedání  zastupitelstva obce na 20.6.2018 a projednala některé další otázky spojené s jeho 
přípravou a programem, mj. rozhodnutí o návrzích na změnu územního plánu obce, závěrečný účet 
za rok 2017, účetní závěrka k 31.12.2017, odměny členům výborů a komisí, návrh JSDH na navýšení 
rozpočtu, který RO nedoporučuje a další 
 
1906/56 bere na vědomí 
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 1.2.2018  do 31.5.2018 (6 zakázek) dle bodu 2 
písm. e směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
 
1907/56  schvaluje 
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, 
Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů v průběhu prvního 
pololetí 2018 
 
1908/56  bere na vědomí 
„Záznam o metodické návštěvě“  provedené Regionální knihovou Karviná v Místní knihovně 
Dětmarovice dne 16.5.2018 
 
 
 
 
          Ing. Ladislav Rosman v.r.                                      Mgr. Libor Stáňa v.r. 
    starosta obce Dětmarovice                                                         místostarosta obce Dětmarovice 
 
 
 
 
 


