USNESENÍ
21. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 11.1.2016
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
526/21 projednala
současnou situaci ve škole, mj. vzhledem k podané žádosti pedagogické pracovnice o posouzení
průběhu projektu “podpora technického vzdělávání na základní škole“
a
527/21 bere na vědomí
informaci ředitele školy k výše uvedené akci, jakož i k další problematice týkající se realizovaných i
plánovaných investičních akcí školy s tím, že situací ve škole se bude zabývat na své únorové schůzi,
mj. po doplnění některých bližších informací
528/21 schvaluje
poskytnutí finančního daru 20.000.-Kč Policii ČR - obvodní oddělení Dětmarovice na činnost v roce
2016 a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
529/21 bere na vědomí
žádosti (deseti) organizací o poskytnutí dotace a rozhodla se k této a případným dalším žádostem
vrátit na své únorové schůzi
530/21 schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000.-Kč na osobu na ozdravný pobyt dle usnesení Z0 č. 124/7 ze
dne 23.9.2015 a podmínek stanovených usnesením RO č. 464/16 ze dne 2.11.2015 9 občanům
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
531/21 schvaluje
rozúčtování nákladů za vývoz žumpy z DPS č. 960 (tzv. malá DPS) v roce 2015 s podílem úhrady ze
strany obce v rozsahu 60% a podílem nájemníků rozsahu 40% dle předloženého návrhu
532/21 schvaluje
uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
č.379/DPS/KA/V/2015“ mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a Obcí
Dětmarovice, týkající se vodovodů ve vlastnictví obce „Vodovodní řad podél komunikace na
Olmovci“, „Rozšíření vodovodní sítě u zdravotního střediska v Dětnarovicích“, „Rozšíření vodovodní
sítě u modlitebny církve adventistů v Dětmarovicích“ a „Vodovod Dětmarovice - Glembovec“ dle
předloženého návrhu
533/21 bere na vědomí
sdělení Státního pozemkového úřadu, Praha, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Ostrava k žádosti o převod – prodej pozemku parc. č. 2612/1 v k.ú. Dětmarovice (viz usnesení
RO č. 450/16 z 2.11.2015)
a
534/21 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc. č. 2612/1 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví ČR –
Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce za cenu dle znaleckého posudku včetně úhrady
nákladů za ocenění vykupovaného pozemku

535/21 bere na vědomí
žádost paní Ireny Laskovské o odstranění „nepovoleného návozu sutiny“ a napojení na pozemek
2610/1 z pozemku 2612/1, oba v k.ú. Dětmarovice, s tím, že v dané (a souvisejících) věci je již
domluveno jednání se starostou obce, který bude o výsledku informovat na únorové schůzi rady
536/21 souhlasí
s umístěním a provedením stavby dvou přípojek vody k pozemku parc. č. 3903 v k.ú. Dětmarovice
v pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 3896 v k.ú. Dětmarovice protlakem pod tělesem komunikace
na pozemku parc č. 3896 v k.ú. Dětmarovice v rozsahu dle předloženého situačního snímku – žadatel
David Totek, Dětmarovice
a
537/21 souhlasí
s napojením pozemku parc. č. 3903 v k.ú. Dětmarovice sjezdem na pozemní komunikaci ve
vlastnictví obce parc. č. 3896 v k.ú. Dětmarovice
a
538/21 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dvou
vodovodních přípojek umístěných na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 3896 v k.ú. Dětmarovice
mezi Obcí Dětmarovice a stavebníkem Davidem Totkem, Dětmarovice. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu životnosti přípojek vody za jednorázovou úplatu za každou ve výši 94.-Kč + DPH za 1m
přípojky vody, nejméně však 600.-Kč + DPH za každou.
539/21 schvaluje
ukončení nájemní smlouvy k pozemku ve vlastnictví obce parc. č 546/2 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 31 m2 v k.ú. Dětmarovice dle žádosti nájemce paní Zdenky Burdkové, Dětmarovice, která je
vlastníkem objektu čp. 1293 na tomto pozemku stojícím („květinářství“ u Dělnického domu), a to ke
dni 31.5.2016
a
540/21 bere na vědomí
žádost Vahe Sarkisjana, Stonava o pronájem pozemku parc. č. 546/2 v k.ú. Dětmarovice z důvodu
uvažované koupě objektu čp. 1293
a
541/21 schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č. 546/2 v k.ú. Dětmarovice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6
měsíců. Termín podání žádostí se stanoví do 29.2.2016 s tím, že žadatel uvede návrh ceny za
pronájem pozemku a svůj záměr ve vztahu k využití objektu čp. 1293.
542/21 schvaluje
uzavření dodatku ke „Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. jako investorem stavby Dětmarovice –
rekonstrukce vodovodu a úprava tlakových pásem a budoucím oprávněným a Obcí Dětmarovice jako
budoucím povinným o doplnění této smlouvy o pozemek ve vlastnictví obce parc. č. 4945/1 – ostatní
plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Dětmarovice
543/21 souhlasí
jako správce drobného vodního toku Glembovec se stavbou oplocení západní části pozemku parc. č.
2939/1 v k.ú. Dětmarovice, které bude křížit bezejmenný přítok vodního toku Glembovec, v rozsahu
dle předloženého návrhu řešení oplocení, tj. plotové pole umístěné nad bezejmenným přítokem
vodního toku Glembovec musí být v době hrozící povodně jednoduše rozebíratelné - žadatel Petr
Míček, Dětmarovice

544/21 schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu agendy speciálního stavebního úřadu, která na obecní
úřad – silniční správní úřad přešla v důsledku novely zákona č. 13/1997 S., o pozemních komunikacích
a
545/21 ukládá
starostovi obce podniknout příslušné kroky v tomto směru
Z : starosta obce
T : 15.2.2016
546/21 bere na vědomí
informaci starosty obce o základních investičních akcích v roce 2016, zejména v návaznosti na
program rozvoje obce v oblasti investic schválený zastupitelstvem obce v prosinci 2015, mj. pokud
jde o kanalizaci, komunikaci v Dolku či opravy ve velké DPS
547/21 projednala
předložený návrh zadávacích podmínek (Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby) na zpracování projektové dokumentace stavby pod názvem Domov pro seniory
a
548/21 doporučuje
zastupitelstvu obce tyto zadávací podmínky schválit (viz usnesení ZO č. 163/10 ze dne 16.12.2015)
549/21 rozhodla
svolat 11. zasedání zastupitelstva obce na 27.1.2016, kde hlavním bodem programu bude „Schválení
zadávacích podmínek projektu Domov pro seniory“, jakož i otázky plošných oprav komunikací, podání
žádostí o dotace a rozpočtová opatření
550/21 vybírá
po projednání předložených nabídek na provedení výběru zhotovitele stavby pod názvem
„Odkanalizování lokality – Šlog a Základní škola v Dětmarovicích“ společnost HRAT, s.r.o., IČ :
64087352, Třinec
551/21 vybírá
po projednání předložených nabídek na zpracování změny č. 1 územního plánu Dětmarovice Ing.
Arch. Aleše Palackého, IČ : 13646648, Ostrava - Výškovice
552/21 projednala
některé další skutečnosti související se žádostí nájemce Dělnického domu o snížení nájmu (viz
usnesení RO č. 505/18 ze 7.12.2015) a pověřila starostu obce projednáním těchto záležitostí
s nájemcem
553/21 neschvaluje
žádost Mysliveckého spolku (dříve občanského sdružení) Zátiší Dětmarovice o snížení nájmu objektu
čp. 214 v Dětmarovicích – hájenky
554/21 bere na vědomí
výsledky 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2015, zejména pokud jde o realizaci
schváleného programu rozvoje obce pro rok 2016 (viz i usnesení 546/21)
555/21 stanoví
cenu vstupenky na kulturní vystoupení ke Dni matek plánované na 29.4.2016 na částku 100.- Kč

556/21 bere na vědomí
informaci starosty obce ke zvažované výstavbě klubovny Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice
(viz usnesení RO č. 500/18 ze 7.12.2015), že v průběhu I. Q 2016 proběhne členská schůze svazu
zahrádkářů, která zaujme stanovisko k možnému majetkovému řešení dané problematiky

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

