USNESENÍ
23. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 8.2.2016
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
558/23 projednala
opětovně situaci ve škole a její vývoj (viz i usnesení RO 527/21 z 11.1.2016) včetně informací
zástupce odborové organizace a ředitele školy o provedených opatřeních včetně personálních, jakož
i informaci starosty obce o jeho jednáních v dané záležitosti v minulém období
559/23 souhlasí
se záměrem použití prostředků z investičního fondu školy na práce spojené se stavebními úpravami
učebny výuky tabletů dle žádosti ředitele školy ze dne 22.1.2016 s tím, že konkrétní částka bude
upřesněna dle výsledků poptávkového řízení
560/23 souhlasí
s použitím částky 48.400.-Kč z investičního fondu školy na aktualizaci projektové dokumentace
elektrorozvodů v budově ZŠ dle žádosti ředitele školy ze dne 22.1.2016
561/23 souhlasí
s použitím částky cca 40.000.-Kč z rozpočtu školy na platbu dopravy v rámci organizování exkurzí
technického vzdělávání do průmyslových podniků v MS kraji dle žádosti ředitele školy ze dne
3.2.2016

562/23 schvaluje
poskytnutí dotací organizacím na projekty a činnost v roce 2016 takto :
Římskokatolická farnost sv. Maří Magdalény Dětmarovice
Český svaz včelařů Dětnarovice – projekt výstavy Sylva Regina

11.000.-Kč
20.000.-Kč

s tím, že dosud došlé a případné nové žádosti projedná na své březnové schůzi
a
563/23 schvaluje
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
564/23 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 2 úpravy schváleného rozpočtu roku 2016 k 8.2.2016“ dle předloženého
návrhu
565/23 schvaluje
podání žádosti o dotaci Nadace OKD z dotačního programu „Pro region“ na úpravu prostranství před
obecním úřadem
566/23 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 17 občanům
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany

567/23 bere na vědomí
souhlas Petra a Vlastimily Siudových, Dětmarovice, s odkoupením pozemku parc. č. 3606/1 v k.ú.
Dětmarovice
a
568/23 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc. č. 3606/1 v k.ú. Dětmarovice – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 2486 m2 z vlastnictví Petra Siudy a Vlastimily Siudové, Dětmarovice, do
vlastnictví obce s tím, že náklady spojené s realizací převodu uhradí obec (vyjma daně z převodu
nemovitých věcí)
569/23 bere na vědomí
nabídku paní Aleny Tomalové, Dětmarovice, na darování pozemku parc. č. 2450 v k.ú. Dětmarovice
obci Dětmarovice
a
570/23 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit přijetí daru - pozemku parc. č. 2450 v k.ú. Dětmarovice – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 229 m2 z vlastnictví Aleny Tomalové, Dětmarovice, do vlastnictví obce
s tím, že náklady spojené s realizací převodu uhradí obec
571/23 bere na vědomí
oznámení společnosti ProfiProjekt s.r.o., Frýdek – Místek, o vstupu na pozemky ve vlastnictví obce
parc. č. 1769. 919 a 4943, všechny v k.ú. Dětmarovice v rámci připravované stavby investora ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín „Dětmarovice, VN 60, nátěr PS, dřev. konzole“, jejímž předmětem je
odstranění náletové zeleně kolem základů příhradových stožárů a betonových sloupů, antikorozní
nátěr ocelové konstrukce příhradových stožárů a případná oprava ocelové konstrukce a betonových
základů stávajících příhradových stožárů vedení vysokého napětí VN 22kV a dále výměna
nevyhovujících betonových podpěrných sloupů a dřevěných konzol na stávajících betonových
sloupech vedení VN 22kV
572/23 souhlasí
jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 773 a 775 v k.ú. Dětmarovice s umístěním a realizací stavby
„Dětmarovice 30M, Janota, NNk“ dle předložené projektové dokumentace projektanta této stavby
společnosti Emontas s.r.o., Olomouc
a
573/23 souhlasí
s uložením nového NNk v zeleném pásu podél místní komunikace parc. č. 773 a 775 v k.ú.
Dětmarovice a s jeho příčným uložením v komunikaci (v místě stávajícího překopu komunikace, ve
kterém je uloženo vedení staveništní přípojky NNk k pozemku parc. č. 2075/14 v k.ú. Dětmarovice)
a
574/23 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8011565/3 mezi Obcí Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, a
to stavbu zařízení distribuční soustavy „Dětmarovice 30M, Janota, NNk“ v pozemcích ve vlastnictví
obce parc. č. 773 a 775 v k.ú. Dětmarovice v délce cca 32 m délkových za jednorázovou úplatu ve výši
150.-Kč + DPH za jeden délkový metr NNk
575/23 schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě č. OÚD/3045/2015 spočívající v umístění vedení elektropřípojky NN v pozemku ve vlastnictví
obce parc. č. 3656 v k.ú. Dětmarovice (v nezpevněné části tohoto pozemku) – oprávněný z věcného
břemene Silvie Kubíčková, Karviná – Mizerov. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu
ve výš i 600.-Kč + DPH.

576/23 souhlasí
s připojením sousedního pozemku parc.č. 1519/37 v k.ú. Dětmarovice formou samostatného sjezdu
k místní komunikaci parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice – stavebník Ing. Radek Solich, Orlová Město
577/23 bere na vědomí
informaci společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., Ostrava o zrušení autobusové linky 535 Karviná –
Orlová – Ostrava-Poruba od 28.2.2016 s možností využití cestujícími spojů linek 502 (MHD Orlová),
539 a 546 a doplnění nových spojů do linky 539 jako náhrady za zrušené spoje linky 535
578/23 bere na vědomí
oznámení Magistrátu města Karviné o zahájení stavebního řízení – stavba „SO 35-19-12 Karviná –
Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226) – stavba nového mostu, který nahradí stávající silniční
most, který převádí komunikaci III/46810 přes železniční trať a stavba „SO 35-18-1 Karviná –
Dětmarovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226“ – úprava stávající
komunikace III/46810 v souvislosti se stavbou mostu
579/23 bere na vědomí
návrh společnosti ČSAD Karviná a.s., Karviná – Nové Město na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o
závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
a
580/23 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dětmarovice mezi Obcí
Dětmarovice jako objednatelem a společností ČSAD Karviná a.s .jako dopravcem pro období od
1.1.2016 do 31.12.2016 k úhradě stanovené výše prokazatelné ztráty v částce 248.973.-Kč
581/23 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-801 0091/VB4 (podzemní a volné kabelové
vedení přípojky NN 0,4 kV a sloup JB 10,5/6 na pozemcích ve vlastnictví obce parc. č. 4927/3 a
4927/6 v k.ú. Dětmarovice) mezi Obcí Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
zastoupenou na základě plné moci společností MSEM, a.s., Frýdek - Místek. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 2.941.-Kč + DPH.
582/23 souhlasí
s provedením protlaku pod tělesem místní komunikace na pozemku parc. č. 3971 v k.ú. Dětmarovice
pro uložení vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 3903/2 v k.ú. Dětmarovice – žadatel David Totek,
Dětmarovice
583/23 schvaluje
vyhlášení veřejné zakázky včetně Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek na stavební práce
pod označením „Obec Dětmarovice – výstavba kanalizace“ dle předloženého návrhu s upřesněním
některých alternativních možností dané akce či doplněním o některé požadavky do uvedených
dokumentů s tím, že řízení na výběr zhotovitele v rámci veřejné zakázky bude realizovat vybraná
společnost HRAT, s.r.o., IČ : 64087352, Třinec
a
584/23 schvaluje
členy komise pro otevírání obálek k výše uvedené zakázce :
1. Ing. Ladislav Rosman
2. Ing. Jan Juřena
3. Mgr. Michaela Kaděrová
a

náhradníky komise pro otevírání obálek k výše uvedené zakázce :
1. JUDr. Jan Pochylý
2. Marcela Kubičková
3. Ladislav Rutka
a
585/23 schvaluje
členy hodnotící komise k výše uvedené zakázce :
1. Ing. Ladislav Rosman
2. Mgr. Libor Stáňa
3. Ing. Marek Svrčina
4. Ing. Aleš Ryšán (projektant)
5. Ing. Eva Maršolková (projektant)
a
náhradníky hodnotící komise k výše uvedené zakázce :
1. Ing. Miroslav Kozel
2. Ing. Leonard Mynář
3. Dagmar Šnapková
4. Ing. Karel Dobrovolný
5. Ing. Kamila Badurová
586/23 bere na vědomí
výsledky 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.1.2016, včetně zaslaného stanoviska
zastupitelky k projektové dokumentaci stavby „Domov pro seniory“ (viz i další usnesení)
587/23 schvaluje
„Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby“ pod názvem „Domov pro
seniory“ dle předloženého návrhu, do něhož byly zapracovány i některé vznesené připomínky
zastupitelky, jakož i seznam subjektů, které budou osloveny
588/23 bere na vědomí
přípisy společnosti (zhotovitele) TALPA - RPF, s.r.o., Ostrava – Kunčičky, jakož i projektanta týkající
se probíhající stavby opravy retenční nádrže s tím, že k dané věci se vrátí po obdržení avizovaného
návrhu dodatku k příslušné smlouvě o dílo
589/23 schvaluje
snížení nájmu nájemci Dělnického domu panu Vladimíru Adamčíkovi na základě jeho žádosti o snížení
nájmu, a to o 20% na období roku 2016
590/23 schvaluje
prodloužení přijetí pracovníka sociálních služeb se zaměřením na pečovatelskou činnost v domácnosti
(viz usnesení RO 97/4 ze dne 19.1.2015) na dobu určitou o další 1 rok počínaje 1.4.2016
591/23 bere na vědomí
„Inventarizační zprávu“ o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2015 dle schváleného Plánu
inventur (usnesení RO 456/16 ze dne 2.11.2015)

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

