USNESENÍ
61. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 15.10.2018
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
2090/61 schvaluje
program 61. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 15.10.2018. tak jak je obsažen v „Pozvání“
na tuto schůzi ze dne 12.10.2018
2091/61 souhlasí
ve smyslu uzavřené smlouvy mezi ZŠ a firmou Ing. Martin Karas s použitím částky 964.249,70 Kč
s DPH z investičního fondu školy k pokrytí úhrady za provedené práce při realizaci akce
rekonstrukce elektrických rozvodů dle žádosti ředitele školy ze dne 15.10.2018
2092/61 neschvaluje
poskytnutí sponzorského daru na pořádání soutěží Orlovské piruetky a Orlovské piruety dle žádosti
Krasobruslařského klubu Orlová z.s., Orlová – Lutyně
2093/61 vybírá
po projednání předložených nabídek na zpracování projektové dokumentace k veřejné zakázce
malého rozsahu „Sportovní hala Dětmarovice - projektová dokumentace“ společnost Stavební
klinika s.r.o., IČ : 03368777, Václavovice
2094/61 vybírá
po projednání předložené nabídky na zpracování změny č. 3 územního plánu Dětmarovice Ing. Arch.
Aleše Palackého, IČ : 13646648, Ostrava – Výškovice
2095/61 souhlasí
se žádostí společnosti ALPINE Bau CZ a.s., Krásno nad Bečvou, zastoupené společností SEKNE spol.
s r.o., Olomouc, o povolení uzavírky místní komunikace na pozemku parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice
v úseku od č.p. 604 po č.p. 1207 v termínu od 15.10.2018 o 20.12.2018 z důvodu realizace stavby
„Komunikace na p.č. 1200 v Dětmarovicích“
2096/61 souhlasí
se žádostí společnosti ČET – DET, Subterra a.s., Praha 8 o omezení obecného užívání uzavírkou místní
komunikace u č.p. 523 na pozemku parc. č. 4272/6 v k.ú. Dětmarovice v délce 50 m v době od
10.11.2018 do 18.11.2018z důvodu rekonstrukce silničního přejezdu P 6513, kdy bude probíhat
vlaková výluka v koleji č.1 a č.2 směr Dětmarovice - Karviná, kde přes uzavřený přejezd vede
cyklotrasa č. 6257 s tím, že pro cyklisty a chodce bude zřízen koridor pro chodce
2097/61 bere na vědomí
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 1.7.2018 do 30.9.2018 (3 zakázky) dle bodu 2
písm. e směrnice pro zadávání veřejných zakázek
2098/61 bere na vědomí
informaci starosty obce o současném stavu řešení překážek na cestě na pozemcích parc. č. 1600/2 a
1600/7, oba v k.ú. Dětmarovice
2099/61 nesouhlasí
se žádostí společnosti SAGASTA, s.r.o., Praha 4, jako vlastník pozemku parc. č. 4983 v k.ú.
Dětmarovice s navrhovanou možností přestavby mostu v ev. km 285,373 na propustek nebo jeho

úplným zrušením v rámci projektu „Dětmarovice – Petrovice“ – rekonstrukce železniční tratě a
navrhuje zachovat stávající stav
2100/61 projednala
některé organizační a další otázky spojené s vydáváním Dětmarovického Okénka
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