
U S N E S E N Í 
25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 4.4.2016 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
644/25  schvaluje 
rozbory hospodaření Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, v roce 
2015 dle předloženého návrhu 
 
645/25  schvaluje 
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni  31.12.2015 
 
646/25  schvaluje 
ponechání zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 286.776,53 Kč Základní škole a 
Mateřské škole Dětmarovice, příspěvková organizace, s  rozdělením : 
příděl do fondu odměn (30 % z HV zaokr.) ………………………………………86.033.- Kč 
příděl do rezervního  fondu (zůstatek HV)………………………………………200.743,53 Kč 
 
647/25  schvaluje 
Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, pro rok 2016 
dle předloženého návrhu 
 
648/25  projednala  
za účasti ředitele školy očekávané investiční akce v roce 2016, mj. v návaznosti na poskytnutí dotace 
na již realizovanou akci víceúčelového sportovního areálu, plánované kroky k rozvoji technické 
dovednosti žáků, jakož i celkovou situaci ve škole  
 
649/25  schvaluje 
realizaci letního příměstského tábora v Dětmarovicích (v areálu školy) v trvání dvou po sobě 
následujících týdnů 11.7. – 15.7. a 18.7. – 22.7.2016 pořádaného Domem dětí a mládeže Orlová dle 
jím předloženého návrhu 
 
650/25  schvaluje 
poskytnutí dotací  organizacím na projekty a činnost v roce 2016  takto : 
 
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín          1.000.-Kč 
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.            1.000.-Kč 
SRPŠ při ZŠ Dětmarovice                                    40.000.-Kč 
Český kynologický svaz Dětmarovice – ZO č. 029                    25.000.-Kč 
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice - činnost                                  15.000.-Kč 
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice – projekt Flóra                                 10.000.-Kč 
Český kynologický svaz Dětmarovice – ZO č. 088                    25.000.-Kč 
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice – činnost       13.000.-Kč 
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., MO Orlová           3.000.-Kč 
Český svaz ochránců přírody ZO Dětmarovice                                       15.000.-Kč 
                                         
a 
651/25  schvaluje 



uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
 
652/25  schvaluje 
poskytnutí finanční částky 50.000.-Kč společnosti Svatováclavský hudební festival, o.s., Ostrava – 
Moravská Ostrava na pořádání koncertu v kostele v Dětmarovicích dne 11.9.2016 v rámci 13. ročníku 
Svatováclavského hudebního festivalu 2016 a uzavření příslušné pořadatelské smlouvy 
 
 653/25  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 5 úpravy schváleného rozpočtu roku 2016 k 4.4.2016“ dle předloženého 
návrhu 
 
654/25  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 5 občanům 
Dětmarovic  dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s  těmito občany s tím, 
že tímto došlo k vyčerpání finanční částky schválené dosud zastupitelstvem obce na tyto účely 
 
655/25  bere na vědomí 
oznámení Obecního úřadu Dětmarovice o zahájení řízení o povolení úplné uzavírky místní 
komunikace 19c na pozemcích parc. č. 256 a 274 v k.ú. Koukolná, která vede přes železniční přejezd – 
kolejovou spojku odbočka Koukolná – Petrovice Závada a nařízení objížďky. Úplná uzavírka této 
komunikace je navrhována v termínu  od  10.00 hodin dne 25.4.2016 do 17.00 hodin dne 26.4.2016. 
 
656/25  bere na vědomí 
žádost pana Evžena  Kempného, Dětmarovice o provedení opravy příjezdové komunikace na 
pozemku parc. č. 2224/2 v k.ú. Dětmarovice s tím, že oprava této komunikace bude zařazena do 
návrhu plánu oprav komunikací v roce 2017 
 
657/25 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemků zastavěných místní komunikací parc. č.3130/10 v k.ú. 
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 890  m2  a  parc. č.3130/8 v k.ú. 
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1040  m2   z vlastnictví Bronislava a 
Aleny Woznicových, Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu  60.-Kč/m2 
 
658/25  bere na vědomí 
geometrické vytýčení komunikace na pozemku parc.č. 2610/1 v k.ú Dětmarovice (u hájenky) a 
geometrické vytýčení lokalizace tují na přilehlých pozemcích parc.č. 2612/1 a 2612/2 v k.ú. 
Dětmarovice (realizace úkolu dle usnesení RO č. 622/24 ze dne  7.3.2016) s tím, že bude proveden 
ořez větví těchto tují, které zasahují do pozemku komunikace na parcele č. 2610/1 v k.ú. Dětmarovice 
 
659/25  bere na vědomí 
předložené výsledky rozboru vody vytékající na pozemek parc. č. 2616/2 v k.ú. Dětmarovice s tím, že 
naměřené hodnoty nenasvědčují tomu, že se jedná o vypouštění splaškových vod 
 
660/25  bere na vědomí 
oznámení Městského úřadu Orlová, odbor výstavby ze dne 17.3.2016 o zahájení řízení a oznámení o 
ukončení dokazování  ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Obslužná  komunikace 
k čerpací stanici č. 1 k.ú. Horní Lutyně“ i na pozemku parc. č. 1418/5 v k.ú. Dětmarovice (ostatní 
pozemky, na nichž bude stavba umístěna, se nacházejí v Orlové v  k.ú. Horní Lutyně) 
 
 



661/25 souhlasí 
s připojením sousední nemovitosti – pozemku parc. č. 4666 v k.ú. Dětmarovice žadatelů Jany a 
Kamila Semrádových k místní komunikaci na pozemku parc. č. 4648/2 v k.ú. Dětmarovice z důvodů 
nového sjezdu pro rodinný dům čp. 1011  
 
662/25  ruší 
usnesení RO č. 539/21 ze dne 11.1.2016 
a 
663/25  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 opětovné žádosti nájemce paní Zdeňky  Burdkové, 
Dětmarovice, a to ke dni 30.4.2016 
 
664/25  bere na vědomí 
informaci starosty obce o připravovaném umístění dvou informačních tabulí u silnice I/67 s textem 
upozorňujícím na skutečnost, že některá prostranství obce jsou monitorována kamerovým systémem 
 
665/25  souhlasí 
s provedením protlaku pod místní komunikací na pozemcích ve vlastnictví obce parc. č. 1854, 4945/9 
4945/6, všechny v k.ú. Dětmarovice pro účely uložení vodovodní přípojky a domovního rozvodu vody 
k pozemku parc. č. 1851/1 v k.ú. Dětmarovice – žadatelé Eva a Jiří Barcalovi, Orlová 
a 
666/25  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky a domovního rozvodu vody na pozemcích ve vlastnictví obce parc. č. 1854, 
4945/9 a 4945/6, všechny v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a stavebníky Evou a Jiřím 
Barcalovými. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti vodovodní přípojky a domovního 
rozvodu vody za jednorázovou úplatu ve výši  94.-Kč + DPH za 1 m přípojky, nejméně však ve výši 
600.-Kč + DPH. 
 
667/25 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc. č.3130/13 v k.ú. 
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 187  m2    z vlastnictví Jána a Janky 
Vincentových, Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu  60.-Kč/m2 
 
668/25  schvaluje 
uzavření darovací smlouvy č. MMK/SML/170/2016 mezi Statutárním městem Karviná jako dárcem a 
Obcí Dětmarovice jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplatný převod 250 ks  sklopných 
sedaček bez upevňovacího materiálu 
 
669/25  souhlasí 
s navrhovaným stavebním záměrem výstavby rodinného domu na pozemku parc. č.  2667 v k.ú. 
Dětmarovice včetně připojení tohoto pozemku přes pozemek parc. č. 2666  v k.ú. Dětmarovice 
samostatným sjezdem k místní komunikaci na pozemku parc. č. 2690/1 v. k.ú. Karviná – žadatel 
Bronislav Kiwak, Petřvald zastoupený společností TOMI GROUP CZ – building equipment, s.r.o., 
Ostrava – Moravská Ostrava, provozovna Petrovice u Karviné 
a 
670/25  souhlasí 
s provedením protlaku pod místními komunikacemi na pozemku parc. č. 2260/1 v k.ú. Dětmarovice 
pro uložení STL přípojky plynu a na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2690/1 v k.ú. Dětmarovice 
pro uložení splaškové kanalizace 
a 



671/25  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
kanalizační přípojky a části zpevněného sjezdu na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2692/1 v k.ú. 
Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a stavebníkem Bronislavem Kiwakem, Petřvald. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu životnosti kanalizační přípojky  za jednorázovou úplatu ve výš 94.-Kč + DPH za 1 
m kanalizační přípojky, nejméně však ve výši 600.-Kč + DPH . 
 
672/25  souhlasí 
s navrhovaným stavebním záměrem výstavby rodinného domu na pozemku parc. č.  2664 v k.ú. 
Dětmarovice – žadatel Bronislav Kiwak, Petřvald zastoupený společností TOMI GROUP CZ – building 
equipment, s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, provozovna Petrovice u Karviné 
a 
673/25  souhlasí 
s provedením protlaku pod místní komunikací  na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2690/1 v k.ú. 
Dětmarovice pro uložení STL přípojky plynu 
a 
674/25  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě STL  
přípojky plynu  na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2690/1 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí 
Dětmarovice a stavebníkem Bronislavem Kiwakem, Petřvald. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
životnosti STL přípojky plynu za jednorázovou úplatu ve výš 94.-Kč + DPH za 1 m STL  přípojky plynu, 
nejméně však ve výši 600.-Kč + DPH. 
 
675/25  souhlasí 
s navrhovaným stavebním záměrem výstavby rodinného domu na pozemku parc. č.  1519/30 v k.ú. 
Dětmarovice včetně připojení tohoto pozemku samostatným sjezdem k místní komunikaci na 
pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1200 v. k.ú. Dětmarovice – žadatel Milan Kiwak, Petřvald 
zastoupený společností TOMI GROUP CZ – building equipment, s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, 
provozovna Petrovice u Karviné 
a 
676/25  souhlasí 
s provedením protlaku pod místní komunikací na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1200 v k.ú. 
Dětmarovice pro uložení  STL přípojky plynu k pozemku parc. č. 1519/30 v k.ú Dětmarovice a 
provedení napojení na vodovodní řad umístěný na východním okraji pozemku parc. č. 1200 v k.ú. 
Dětmarovice s tím, že vodoměrná šachta bude umístěna mimo pozemek parc. č. 1200 v k.ú. 
Dětmarovice 
a 
677/25  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě STL 
přípojky plynu a vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice 
mezi Obcí Dětmarovice a stavebníkem Milanem Kiwakem, Petřvald. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu životnosti STL přípojky plynu za jednorázovou úplatu ve výš 94.-Kč + DPH za 1 m STL přípojky 
plynu, nejméně však ve výši 600.-Kč + DPH a  životnosti vodovodní přípojky  za jednorázovou úplatu 
ve výš 94.-Kč + DPH za 1 m vodovodní přípojky, nejméně však ve výši 600.-Kč + DPH. 
 
678/25  bere na vědomí 
informaci starosty obce o schválených a realizovaných opravách obecního majetku včetně informace 
o uvažovaných opravách dalších úseků komunikací v obci 
 
 
 
 



679/25     souhlasí 
s hostováním lunaparku pana Ladislava Spilky na obecní pouti v roce 2016 
 
680/25  schvaluje 
přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené k financování sociálních služeb ve 
výši  300.000.- Kč dle oznámení KÚ MSK ze dne 3.3.2016 
a  
uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle předloženého 
návrhu 
 
681/25  schvaluje 
„Provozní řád víceúčelového sportovního areálu“ ve škole dle předloženého návrhu, v němž je 
zakotveno bezplatné užívání areálu hřiště (viz usnesení RO č. 627/24 ze 7.3.2016) a který nahrazuje 
dosavadní provozní řád schválený usnesením RO č. 1602/62 z  8.9.2014 
 
682/25  schvaluje 
„Smlouvu o poskytování právních služeb“ mezi Obcí Dětmarovice jako klientem a advokátní kanceláří 
Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČ : 28359640, Brno, pobočka Ostrava dle předloženého návrhu týkajícího 
se poskytování právních služeb ve věci „Střednědobé dohody mezi Obcí Dětmarovice a OKD, a.s. na 
období 2016 – 2023“ 
 
683/25  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Úprava prostranství před obecním úřadem 
v Dětmarovicích“ společnost VYKRUT zahradní služby a.s.,  IČ : 03921921,   Ostrava – Zábřeh 
 
684/25  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Výstavba vodovodních řadů v obci Dětmarovice – 4 
úseky“ na realizaci 3. (třetího) úseku (napojení budov čp. 48, 479, 256, 400 - cca 350 m) společnost 
Tebodin Czech republic, s.r.o.,  IČ : 44264186,   Praha 8 
 
685/25  nevybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Výstavba vodovodních řadů v obci Dětmarovice – 4 
úseky“ na realizaci 1., 2. a 4. úseku žádného uchazeče, neboť všechny předložené cenové nabídky 
překročily limit  schválený zastupitelstvem obce 
a rozhodla 
vyzvat k předložení nových cenových nabídek 
 
686/25  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchů místních komunikací v obci 
Dětmarovice“  společnost STRABAG a.s.., IČ : 60838744,  Praha 5.odštěpný závod Ostrava    a stanoví 
další  pořadí : 
2. JANKOSTAV s.r.o., IČ : 25855581, Ostrava  
3. ALPINE Bau CZ a.s., IČ :  02604795, Valašské Meziříčí 
 
687/25  bere na vědomí 
výsledky 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.3.2016 včetně usnesení č. 215/12, dle 
něhož má RO „prověřit soulad zadávacích podmínek pro nabídky projektu Domov pro seniory 
schválených usnesením zastupitelstva obce č. 179/11 dne 27. ledna 2016 se zveřejněnou výzvou“ 
 
688/25  prověřila  
dle usnesení ZO č. 215/12 zadávací podmínky schválené usnesením ZO č. 179/11 ze dne 27.1.2016 a 
zadávací podmínky schválené usnesením RO č. 587/23 ze dne 8.2.2016 a konstatuje, že mezi těmito 



usneseními je formální nesoulad daný zapracováním některých připomínek zastupitelky vznesených 
po konání ZO 27.1.2016 (viz citované usnesení RO) 
a 
689/25  zdůrazňuje, 
že provedené změny v žádném případě neznamenaly případný negativní vliv v dané oblasti, ba 
naopak posílily transparentnost zadávacího řízení a nejsou zde proto žádné důvody pro zrušení 
zadávacího řízení, jak toto vyplývá i ze stanoviska odborné firmy HRAT, s.r.o., Třinec, s nímž se rada 
obce ztotožňuje 
a 
690/25  doporučuje 
zastupitelstvu obce zrušit svá předchozí usnesení týkající se zadávacích podmínek projektu Domov 
pro seniory tak, aby rada obce mohla provést výběr zhotovitele projektu dle vyhlášených zadávacích 
podmínek ze dne 8.2.2016 
 
691/25  rozhodla  
svolat 13. zasedání zastupitelstva obce na 20.4.2016, kde hlavním bodem programu  bude otázka 
zadávacích podmínek projektu Domov pro seniory 
 
692/25  schvaluje 
uzavření „Dohody o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního 
díla“ č. 1325/D/KA/2016 mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. a Obcí 
Dětmarovice jako investorem stavby odkanalizování lokality Šlog a Základní škol, 2. etapa dle 
předloženého návrhu 
 
693/25  bere na vědomí 
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 1.2.2016 do 31.3.2016 (3 zakázky) dle bodu 1 
písm. d) směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Ladislav Rosman v.r.                             Mgr. Libor Stáňa v.r. 

starosta obce Dětmarovice                                    místostarosta obce Dětmarovice 
       
  
 
 
 


