
U S N E S E N Í 
57. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne   9.7.2018 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
1909/57  neschvaluje 
poskytnutí finančního daru spolku Vasiariel,  z.s., Bílovec 
 
1910/57  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 9 úpravy schváleného rozpočtu roku 2018 k 9.7.2018“ dle předloženého 
návrhu 
 
1911/57  schvaluje 
uzavření smlouvy s paní Ladislavou Oczadlou, IČ : 67310303, Dětmarovice, o nájmu nebytových 
prostor v 1. patře budovy čp. 320 pro poskytování finančních služeb, a to s účinností od  10.7.2018 na 
dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou 
 
1912/57 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup části pozemku zastavěného komunikací na pozemku parc.č. 3484 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 256 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví … a …, oba 
Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2 
 

1913/57 souhlasí 
s připojením sousedního pozemku parc.č. 1892/1 v k.ú. Dětmarovice samostatným sjezdem k místní 
komunikaci na pozemku parc.č. 1865/1 v k.ú. Dětmarovice z důvodu sjezdu k rodinnému domu – 
žadatel …, Dětmarovice, zastoupen Jiřím Šperlíkem, Dětmarovice 
 
1914/57 souhlasí 
s připojením sousedního pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Dětmarovice samostatným sjezdem k místní 
komunikaci na pozemku parc.č. 1865/1 v k.ú. Dětmarovice z důvodu sjezdu k rodinnému domu – 
žadatel …, Dětmarovice, zastoupen Jiřím Šperlíkem, Dětmarovice 
 
1915/57 souhlasí 
se stavbou nové zemní kabelové přípojky v rámci stavby „Dětmarovice 3631/12, Šipka, příp. NNk“ 
v pozemcích parc.č. 3631/12, parc.č. 3631/13, parc.č. 3635, parc.č. 3985 a parc.č. 3980, všechny 
v k.ú. Dětmarovice umístěné mimo pozemky ve vlastnictví obce v rozsahu dle předloženého výkresu 
stavby – žadatel NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek – Místek, investor stavby ČEZ Distribuce a.s., Děčín 
a 
1916/57 souhlasí 
s překopem komunikace na pozemku parc.č. 3631/13 v k.ú. Dětmarovice pro umístění nové zemní 
kabelové přípojky k pozemku parc.č. 3631/12 v k.ú. Dětmarovice s tím, že při realizaci stavby nesmí 
dojít k zásahu do vodovodního řadu a plynovodu, který je v dané trase již fyzicky umístěn. Po 
ukončení stavby bude komunikace uvedena do původního stavu. Z hlediska existence sítí obec v dané 
lokalitě nevlastní ani neprovozuje žádné sítě.  
 
1917/57  souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 3631/18 v k.ú. Dětmarovice s novostavbou rodinného 
domu na pozemcích parc.č. 3631/12 a parc.č. 3631/13 (sjezd) v k.ú. Dětmarovice – žadatel …, 
Dětmarovice, zastoupený Martinou Šmírovou, Frýdlant nad Ostravicí 
 
 



1918/57 souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 1804/1 v k.ú. Dětmarovice s novostavbou rodinného domu 
na pozemcích parc.č. 1746/4 a parc.č. 1747/3 v k.ú. Dětmarovice dle projektové dokumentace pod 
názvem „Novostavba RD manželů Šimonových“  
a 
1919/57 souhlasí 
s připojením sousedního pozemku parc.č. 1747/3 v k.ú. Dětmarovice samostatným sjezdem k místní 
komunikaci na pozemku parc.č. 1804/1 v k.ú. Dětmarovice z důvodu výstavby rodinného domu s tím, 
že na pozemku parc.č. 1804/1 v k.ú. Dětmarovice bude provedeno zatrubnění v místě sjezdu 
z důvodu zachování odvodňovacího silničního příkopu – žadatel …, Dětmarovice, zastoupen 
Michalem Maslákem, Bohumín 
a 
1920/57 souhlasí 
s připojením pozemků parc.č. 1746/4 a parc.č. 1747/3 v k.ú. Dětmarovice k místní komunikaci na 
pozemku parc.č. 1804/1 v k.ú. Dětmarovice 
 
1921/57 souhlasí 
s provedením a umístěním vodovodní přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 
1851/3 v k.ú. Dětmarovice – žadatel … a …, oba  Karviná 6 
a 
1922/57 souhlasí 
jako vlastník sousedních pozemků parc.č. 1854, parc.č. 4945/9 a parc.č. 4945/6, všechny v k.ú. 
Dětmarovice, se stavbou vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu pro rodinný dům na pozemku 
parc.č. 1851/3 v k.ú. Dětmarovice s tím, že napojení na stávající veřejný vodovod PVC DN100/80PE a 
umístění vodoměrné šachty bude provedeno na pozemku parc.č. 1861/2 v k.ú. Dětmarovice mimo 
pozemky ve vlastnictví obce 
 
1923/57  souhlasí 
s provedením protlaku pod tělesem místní komunikace na pozemcích parc. č. 1854, parc. č. 4945/9 a 
parc. č. 4945/6 v k.ú. Dětmarovice pro uložení vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu k pozemku 
parc,. č. 1851/3 v k.ú. Dětmarovice 
 
1924/57  souhlasí 
dle žádosti nájemců bytů v tzv. velké DPS s instalací retardéru s kruhovými segmenty na místní 
komunikaci na pozemku parc.č. 970 v k.ú. Dětmarovice s tím, že retardér bude umístěn u mostu přes 
potok Olmovec ze strany blíže Domu s pečovatelskou službou č.p. 670 
 
1925/57 schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na provozování plynárenského zařízení na základě již 
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podzemního kabelového vedení 
přípojky nízkého napětí v pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 57 v k.ú. Koukolná – žadatel společnost 
IGEA s.r.o., Ostrava – Přívoz, zastupující společnost GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem 
 
1926/57 bere na vědomí 
oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, o zahájení 
správního řízení ve věci částečné uzavírky silnice č. I/67 z důvodu realizace stavby „16124 – I/67 
Dětmarovice, most ev. č. 67-015“, mostu přes řeku Olši v období od 27.06.2018 do 15.12.2018 
a 
1927/57  bere na vědomí 
sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR paní …, Dětmarovice Koukolná, že její žádosti o posun 
semaforové soupravy nelze vyhovět  
 



1928/57  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného komunikací na pozemku parc.č. 810 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví … a …, oba Dětmarovice, 
do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2 

 
1929/57  bere na vědomí 
nabídku společnosti Lesy ČR, s.p., Lesní správa Ostrava k odprodeji dalších podílových pozemků na LV 
2527, a to podílů ½  u pozemků parc.č. 1780/2 – lesní pozemek o výměře 3654 m2, parc.č. 1780/3 – 
lesní pozemek o výměře 385 m2, parc.č. 1780/9 – lesní pozemek o výměře 2 m2, parc.č. 1780/10 – 
lesní pozemek o výměře 632 m2, vše v k.ú. Dětmarovice 
 
1930/57  souhlasí 
se žádostí společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, Pardubice, 
o využívání trasy pro nájezd stavebních strojů za ocelovým mostem po železniční stanici Dětmarovice, 
a to v období od  1.3.2019 až do 31.7.2019 s tím, že záležitost bude dořešena po doplnění potřebných 
podkladů  
 
1931/57 bere na vědomí 
přípis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu „Zaslání Návrhu 
železničního jízdního řádu 2018/2019“ 
 
1932/57  schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování inženýrské sítě, a to volné vedení na 
pozemku parc. č. 336/1 v k. ú. Dětmarovice, na základě již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu „Dětmarovice 306/3, Linnertová, NNv“ , 
č.j. OÚD/3686/2017 – žadatel společnost ELTOM s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory, zastupující 
společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 
1933/57 souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice se stavebním záměrem „ČOV pro 
novostavbu rodinného domu a změna umístění rodinného domu vč. změny podmiňujících a 
doplňkových staveb“ na pozemku parc. č. 1519/40 v k.ú. Dětmarovice – žadatel … a …, oba Orlová-
Lutyně 
 

1934/57  souhlasí 
jako správce dopravní a technické infrastruktury s realizací stavby nové podzemní kabelové přípojky 
NN pod názvem „Dětmarovice 4207/13, příp. NNk“ v rozsahu dle předloženého výkresu stavby za 
účelem vydání územního a stavebního řízení nebo územního souhlasu na tuto stavbu a umístění 
mimo pozemky ve vlastnictví obce, přičemž z hlediska sítí obec v dané lokalitě nevlastní ani 
neprovozuje žádné sítě – žadatel projektant Jiří Vitula z firmy Ing. Martin Barteček, Praha 2, investor 
stavby ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 
1935/57  projednala 
žádost paní … opatřenou souhlasy … a …, všichni Dětmarovice, o prověření změny ceny jízdného na 
linkách MHD Orlová pro občany Dětmarovic starších 65 let s tím, že stávající situace ve věci změny 
jízdného bude občanům sdělena prostřednictvím vydání Dětmarovického Okénka v měsíci září 
 
1936/57  bere na vědomí 
informaci starosty obce o jeho jednání s odpovědnými pracovníky společnosti Lesy ČR, s.p., o 
stanoviscích této organizace  k záměru obce na rozšíření stezky zdraví a vybudování střelnice (zde 
pokračují práce na zpracování příslušné studie dle uzavřené smlouvy) s tím, že bude projednána 
možnost směny lesních pozemků pro účely vybudování  střelnice 



 
1937/57  schvaluje 
uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské autobusové dopravy 
ve městě Orlová na rok 2018“ dle předloženého návrhu 
 
1938/57  souhlasí 
s umístěním dopravního značení IP 25a „Zóna v dopravním omezení“ a IP 25b „Konec zóny 
s dopravním omezením“ (zóna 30) na části pozemní komunikace na pozemku parc. č. 1200 v k.ú. 
Dětmarovice v délce cca 300 m v úseku od pozemku parc. č. 1661/1 po pozemek parc. č. 1519/13, a 
to dle žádosti (Petice), v níž jsou popsány důvody pro tento postup a která je  podepsána 43 občany 
z rodinných domů nacházejících se u této komunikace 
 
1939/57  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Zimní údržba komunikací v obci Dětmarovice 
v zimním období 2018/2019“ dle „Plánu zimní údržby místních a účelových komunikací, chodníků a 
odstavných ploch v obci Dětmarovice na zimní období 2018/2019“pana Lukáše Wojtase, IČ : 
74219278, Orlová - Lutyně 
       
1940/57  projednala 
žádost paní …, Dětmarovice o „změnu kategorizace zimní údržby“ s tím, že tato  změna bude 
zařazena  do plánu zimní údržby na příští období 
     
1941/57  bere na vědomí 
informaci starosty obce o jeho jednání ve věci  zpřístupnění cesty na pozemcích parc. č. 1600/2 a 
1600/7, oba v k.ú. Dětmarovice (viz usnesení RO 1889/56 ze dne  4.6.2018)  
a 
1942/57  schvaluje 
zaslání výzvy vlastníkovi pozemků parc. č. 1600/2 a 1600/7, oba v k. ú. Dětmarovice, k odstranění 
překážek bránících užívání příjezdové komunikace na těchto pozemcích  
 
1943/57  souhlasí 
s pronájmem veřejného prostranství parkoviště před Dělnickým domem na den 28.9.2018 od 9.00 
hodin do 18.00 hodin, a to dle žádosti MO KDU – ČSL  na konání akcí na den České státnosti 
„Svatováclavská slavnost“ s tím, že nebude narušen provoz na silnici I/67 a nebude ohrožena ani 
bezpečnost účastníků 
 
1944/57  schvaluje 
zřízení jednoho svítidla pro veřejné osvětlení u rodinného domu čp. 365 dle žádosti pana …, 
Dětmarovice, a to v návaznosti na plánovanou stavbu rodinného domu na sousedním pozemku 
 
1945/57  souhlasí 
s dodatečnou montáží snímačů pohybu v objektu hájenky č.p. 214 dle žádosti Mysliveckého spolku 
Zátiší Dětmarovice 
 
1946/57  bere na vědomí 
informaci, že společnost ČEZ Distribuce a.s. bude realizovat v měsících červenec 2018 až listopad 
2018 opravu/rekonstrukci vedení nízkého napětí v obci, v jejímž rámci lze předpokládat případnou 
úpravu rozpočtových nákladů na opravy zařízení ve vlastnictví obce, neboť dle původního sdělení 
měla být  akce  realizována  až ve II. pololetí roku 2019 
1947/57  souhlasí 



s předloženým návrhem na zřízení věcného břemene ve prospěch obce k pozemku parc. č. 4045 v  
k.ú. Dětmarovice pro vedení přípojek v rámci připravovaného majetkového a technického oddělení 
týkajícího se objektu motorestu v Koukolné 
 
1948/57  bere na vědomí 
informaci starosty obce týkající se současné situace v oblasti obchvatu obce 
 
1949/57  schvaluje 
Provozní řád výpočetní techniky dle předloženého návrhu, a to s účinností ode dne  1.8.2018 
 
1950/57  schvaluje 
výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce v rámci zadávacího 
řízení pod označením „Kanalizace na Olmovci“  dle předloženého návrhu  
 
1951/57  bere na vědomí 
informaci starosty obce a přizvaného referenta OÚ o současném stavu v oblasti výstavby kanalizace, 
mj. pokud jde o schůzku s projekční organizací IGEA s.r.o. dne 28.6.2018 a záznam z ní, v němž se 
konstatujÍ skutečnosti plnění  jak u projekční organizace, tak u realizační firmy s tím, že je dohodnuto 
další jednání v této záležitosti 
 
1952/57  schvaluje 
předloženou projektovou dokumentaci k vyřízení žádosti pro realizaci stavby „III. etapa 
odkanalizování obce Dětmarovice (střed)“ 
1953/57 schvaluje 
zahájení řízení k dodatečnému stavebnímu povolení cca 18 nových odboček v Koukolné v souvislosti 
se záměry výstavby nových RD v této oblasti 
 
1954/57  bere na vědomí 
starostou předložený materiál „Strategie rozvoje obce“, který bude zveřejněn na webových stránkách 
obce 
1955/57  bere na vědomí 
výsledky 24. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  20.6.2018 
 
1956/57  projednala 
v souvislosti s uzavřením lékárny v obci některé možnosti k obnovení lékárenské činnosti včetně 
jejího  provozování v budově v majetku obce s tím, že starosta obce prověří možnost a podmínky 
získání budovy č.p. 364 („autodíly“) a o výsledku bude informovat radu na příští schůzi 
 
1957/57  projednala 
některé otázky související s přípravou zářijového zasedání zastupitelstva obce, tak jak jsou uvedeny 
v plánu práce, týkající se pozemkové problematiky apod., s tím,, že na program bude zařazeno i 
schválení přijetí dotace na projekt sportovní haly 
 
1958/57 bere na vědomí 
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 1.6.2018  do 30.6.2018 (3 zakázky) dle bodu 2 
písm. e směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
 
        
 
  Ing. Ladislav Rosman v.r.                                   Ing. Marek Svrčina v.r. 
    starosta obce Dětmarovice                                                         místostarosta obce Dětmarovice 


