
U S N E S E N Í 
27. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 2.5.2016 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
696/27 projednala  
situaci ve škole, mj. pokud jde o vyjádření pedagogické pracovnice jako reakci na dopisy některých 
rodičů, jakož i zlepšující se stav sportovního areálu (hřiště) ve škole a plánovanou elektroinstalaci, 
která začne v příštím roce 
 
697/27 schvaluje 
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, 
Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za aktivní účast a přispění k poskytnutí dotace na 
již realizovaný projekt „ZŠ a MŠ Dětmarovice - Sportovní areál“  
 
698/27  neschvaluje 
poskytnutí daru na zřízení nového babyboxu v Ostravě 
 
699/27  neschvaluje 
poskytnutí neinvestiční dotace pro organizaci Taneční  Klub KMIT, z.s., Orlová – Lutyně  na akci 
Festival Tanečního Mládí – Mistrovství České republiky 2016 v České Lípě 
 
 700/27  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 6 úpravy schváleného rozpočtu roku 2016 k  2.5.2016“ dle předloženého 
návrhu 
 
701/27  souhlasí 
s návrhem úpravy plochy místní komunikace u Dělnického domu na pozemku parc. č. 544 v k.ú. 
Dětmarovice na parkoviště s vyznačením jízdního pruhu dle předloženého projektu 
 
702/27  bere na vědomí 
přípis Ing. Václava Brožíka týkající se některých aspektů prováděných plošných oprav komunikací 
v obci s tím, že mu  bude  ze strany obecního úřadu zaslána odpověď 
 
703/27  souhlasí 
s realizací společných zařízení navržených v JPÚ Dětmarovice, lokalita V zadníku, a to stavebních 
objektů „SO 01 -  Polní cesta hlavní C 01 a SO 02 – Polní cesta hlavní C 02“ v rozsahu dle předložené 
projektové dokumentace Státním pozemkovým úřadem s upozorněním, že v uvedené lokalitě je 
vyhlášena v rámci programu Natura  2000 Ptačí oblast CZ0811021 – Heřmanský stav – Odra – Poolší 
 
704/27  bere na vědomí 
přípisy (e-mailové) paní Ireny Laskovské týkající se komunikace na pozemku parc. č. 2610/1 v k.ú. 
Dětmarovice a informaci starosty obce o možných způsobech řešení této problematiky 
 
705/27  prohlašuje 
v návaznosti na dopis Ředitelství silnic a dálnic ze dne 13.4.2016 „Silniční vegetace v průjezdním 
úseku obce“, že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I/67 není a nikdy nebyla ve vlastnictví 
obce 
 
 



706/27  souhlasí 
jako vlastník pozemku parc. č. 73/2 v k.ú. Koukolná dle žádosti společnosti RWE Distribuční služby, 
s.r.o., Brno s odstraněním stavby vysokotlaké regulační stanice plynu, která není ve vlastnictví obce, 
z předmětného pozemku 
 
707/27  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc. č.2770/7 v k.ú. 
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 248  m2   z vlastnictví Vlastislava a 
Moniky Žákových, Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu  60.-Kč/m2 
 
708/27  schvaluje 
uzavření smlouvy SMPOZ38/0311 mezi Obcí Dětmarovice jako vlastníkem a Povodím Odry, s.p., 
Ostrava jako investorem o právu provést stavbu „Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku 
ř. km 2,765-5,177“ spočívající v provedení pročištění koryta pod mostem na pozemku parc. č. 100 
v k.ú. Dětmarovice v rozsahu 5 m2 záboru 
 
709/27  schvaluje 
uzavření smlouvy SMPOZ40/0477 mezi Obcí Dětmarovice jako vlastníkem a Povodím Odry, s.p., 
Ostrava jako investorem o souhlasu s dočasným užíváním, vstupen a prováděním potřebných prací 
souvisejících se stavbou „Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765-5,177“  na 
pozemku parc. č. 100 v k.ú. Dětmarovice v rozsahu 5 m2 záboru stavby 
 
710/27  projednala 
žádost společnosti Voding Hranice spol. s r.o., Hranice o souhlas s uložením vodovodu do pozemků ve 
vlastnictví obce a vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „Dětmarovice, ul. Karvinská – rekonstrukce vodovodních řadů“ s tím, že  se k dané záležitosti 
vrátí na své červnové schůzi 
 
711/27  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu 
městské autobusové dopravy ve městě Orlová na rok 2016“ mezi Městem Orlová a Obcí Dětmarovice 
dle předloženého návrhu 
 
712/27  bere na vědomí 
vyúčtování příspěvku na pokrytí ztráty z provozu systému městské hromadné dopravy ve městě 
Orlové za rok 2015 (obci bude vrácen přeplatek 44.731.-Kč) 
 
713/27  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc. č.2909/3 v k.ú. 
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 263  m2   z vlastnictví Štefana a Ludmily 
Gurabiových, Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu  60.-Kč/m2 
 
714/27  rozhodla 
zařadit do návrhu rozpočtu obce na rok 2017 finanční prostředky na výstavbu silničního žlabu podél 
části místní komunikace na Zálesí, v úseku od křižovatky u domu čp. 681 až do vodního toku na 
pozemku parc. č. 3137 v k.ú. Dětmarovice 
 
715/27  projednala 
žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru – výstavba rodinného domu na pozemcích parc. č. 2243/2, 
2245/2 a 2237/11, vše v k.ú. Dětmarovice – stavebník Bc. Simona Váchová, Dětmarovice, zastoupena 
Kamilem Árvayem, Rychvald 
a 



716/27  souhlasí 
s připojením pozemků parc. č. 2243/2, 2245/2 a 2237/11, vše v k.ú. Dětmarovice samostatným 
sjezdem k místní komunikaci na pozemku parc. č. 2236/2 v k.ú. Dětmarovice s tím, že sjezd bude 
v místě stávajícího příkopu osazen propustem DN 600 
a 
717/27  souhlasí 
se svedením odpadních vod z novostavby rodinného domu do bezodtokové odpadní jímky 
a 
718/27  souhlasí 
se svedením dešťových vod do vsakovacího objektu, který bude bez přepadu 
 
719/27  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy komunikací návozem recyklátu v obci 
Dětmarovice“ společnost STRABAG a.s.,  IČ : 60838744, Praha 5, odštěpný závod  Ostrava  
 
720/27  bere na vědomí 
stanovisko Komise životního prostředí obsažené v zápise ze dne 4.4.2016, že se neztotožňuje 
s uvažovaným návrhem zcela zakázat spalování všech rostlinných materiálů v aglomeraci obce 
 
721/27  bere na vědomí 
předložený návrh „Úpravy systému sběru bioodpadu od rodinných domů na rok 2017“ včetně 
možných  alternativ v tomto směru 
 
722/27  souhlasí 
s umístěním sídla Sportovního klubu Dětmarovice, 735 71  Dětmarovice 1120, IČ : 703 009 na adrese 
Dětmarovice 1120, 735 71 
 
723/27  nesouhlasí 
se žádostí společnosti VEJNET.CZ, s.r.o., Karviná o umístění stožárů a nezbytných technologií 
k poskytování bezdrátového internetu na střeše Dělnického domu 
 
724/27  rozhodla 
akceptovat „Nabídku řešení webové prezentace pro obec Dětmarovice“ předložené společností B-
studioo.cz a pověřila místostarostu obce Ing. Marka Svrčinu koordinací odborných činností spojených 
s vytvořením nových (upravených) webových stránek obce www.detmarovice.cz 
 
725/27  ruší 
zadávací řízení na veřejnou zakázku - otevřené podlimitní řízení na stavební práce pod označením 
„Obec Dětmarovice – výstavba kanalizace“, jelikož v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody 
hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval 
 
726/27  schvaluje 
vyhlášení veřejné zakázky včetně Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek na stavební práce 
pod označením „Obec Dětmarovice – výstavba kanalizace“ dle předloženého návrhu s tím, že řízení 
na výběr zhotovitele v rámci veřejné zakázky bude realizovat vybraná společnost HRAT, s.r.o., IČ : 
64087352, Třinec  
a 
727/27  schvaluje 
členy komise pro otevírání obálek k výše uvedené zakázce : 
1.Ing. Ladislav Rosman 
2.Ing. Jan Juřena 
3.Mgr. Michaela Kaděrová 

http://www.detmarovice.cz/


 
a 
 
náhradníky komise pro otevírání obálek k výše uvedené zakázce : 
1.JUDr. Jan Pochylý 
2.Marcela Kubíčková 
3.Ladislav Rutka 
a 
728/27  schvaluje 
členy hodnotícím 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 
 
 
729/27  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku zpracování projektové dokumentace na stavbu 
„Domov pro seniory“ společnost Stavební Klinika s.r.o., IČ : 0336877, Ostrava  a stanoví další pořadí : 
2.ATRIS, s.r.o., IČ : 28608909 
3.TECHNICO Opava s.r.o., IČ : 25649204 
 
730/27  projednala  
nabídky žadatelů na zpracování projektové dokumentace „Výstavba vodovodních řadů v obci 
Dětmarovice – úseky 1, 2 a 4“ a rozhodla, že vzhledem k nutnosti  prověřit některé skutečnosti 
týkající se vznesených nabídek se k záležitosti vrátí na červnové schůzi 
 
 731/27  schvaluje 
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zakázku „Plošné opravy povrchů 
dvou místních komunikací v obci Dětmarovice“ včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni 
v rámci výběrového řízení 
 
732/27  schvaluje 
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zakázku „Rekonstrukce koupelen 
v budově čp. 670 v Dětmarovicích – Dům s pečovatelskou službou“ včetně seznamu dodavatelů, kteří 
budou osloveni v rámci výběrového řízení 
 
733/27  schvaluje 
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zakázku „Pasport monitoringu 
kanalizace v obci Dětmarovice včetně čištění“  včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni 
v rámci výběrového řízení 
 



734/25  bere na vědomí 
výsledky 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.4.2016 včetně realizace jeho usnesení 
týkajících se Domova pro seniory  (viz  usnesení RO 729/27)  
 
735/27  projednala 
některé další body programu červnového zasedání zastupitelstva obce, mj. zprávu o činnosti 
výjezdové jednotky za rok 2015, přípravu varianty rozpočtu obce na rok 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Ladislav Rosman v.r.                            Mgr. Libor Stáňa v.r. 

starosta obce Dětmarovice                                    místostarosta obce Dětmarovice 
       
  
 
 
 


