USNESENÍ
28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 6.6.2016
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
736/28 schvaluje
poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na poskytování péče o občana obce pro organizaci Čtyřlístek
– centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace ve výši 1.000.- Kč
737/28 neschvaluje
poskytnutí daru na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub
Radost, Prostějov
738/28 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 7 úpravy schváleného rozpočtu roku 2016 k 6.6.2016“ dle předloženého
návrhu
739/28 schvaluje
vyplacení odměn členům komisí rady obce a členům redakční rady Dětmarovického Okénka dle
předloženého návrhu
740/28 bere na vědomí
informaci starosty obce „Stav v oblasti změny č. 1 územního plánu Dětmarovice“
741/28 souhlasí
dle žádosti společnosti ENPRO Energo s.r.o., Valašské Meziříčí s projektem stavby „Dětmarovice, NNv
z KA_0429“ (č. stavby IE-12-8004533) investora ČEZ Distribuce a.s., podle něhož bude provedena
obnova části venkovního vedení NN v obci Dětmarovice, v lokalitě Zálesí (výměna vodičů, výměna
sloupů a výměna nevyhovujících domovních jistících skříní), přičemž všechny sloupy budou umístěny
mimo zpevněné plochy (místní komunikace)
a
742/28 bere na vědomí
skutečnost, že v souvislosti se stavbou „Dětmarovice, NNv z KA_0429“ musí dojít k demontáži
stávajícího vedení veřejného osvětlení, které je ve vlastnictví obce a jeho nahrazení novými vodiči
(izolovaným vodičem AES)
743/28 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku parc.č. 116/6 v k.ú. Dětmarovice zájemci, který se
přihlásil v rámci vyhlášeného záměru obce ( usnesení ZO č.210/12 ze dne 16.3.2016)
744/28 souhlasí
jako vlastník technické infrastruktury a pozemků parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice a parc.č. 1676/7
v k.ú. Horní Lutyně se stavbou „Prodloužení vodovodu v kat. území Horní Lutyně a Dětmarovice“,
v jejímž rámci je umístění vodovodu navrženo ve výše uvedených pozemcích, které jsou využívány
jako místní a účelová komunikace a slouží k příjezdu ke stávajícím rodinným domkům na katastru
obce Dětmarovice a města Orlová, a to za podmínky, že do jednoho měsíce od uložení potrubí do
pozemků komunikací bude povrch komunikací uveden do původního stavu (vyasfaltován) - stavebník
Bohuslav Dudzik, Karviná – Ráj, zastoupen Bc. Martinem Ivaszkem
a
745/28 schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – stavby
„Prodloužení vodovodu v kat. území Horní Lutyně a Dětmarovice“ mezi obcí a stavebníkem Ing.
Bohuslavem Dudzikem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti vodovodního řadu za
jednorázovou úplatu 150,- Kč + DPH (jako podnikateli) za 1 m vodovodního řadu.
746/28 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 2770/12 v k.ú.
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 182 m2 z vlastnictví Jiřiny a Jaroslava
Říhovských, Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
747/28 schvaluje
uložení vodovodu do pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 4927/6, 4927/5, 52/2, 4927/4, 4340, 4943
a 186/1, vše v k.ú. Dětmarovice, v rámci stavby „Dětmarovice, ul. Karvinská – rekonstrukce
vodovodních řadů“, a to bezvýkopovou metodou i otevřeným výkopem – v rozsahu dle předložené
projektové dokumentace stavby; žadatel VODING Hranice, spol. s r.o., Hranice. Podmínkou je po
realizaci stavby uvedení dotčených pozemků do původního stavu
a
748/28 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění vodovodních
řadů na obecních pozemcích parc.č. 4927/6, 4927/5, 52/2, 4927/4, 4340, 4943 a 186/1, vše v k.ú.
Dětmarovice,v rámci stavby „Dětmarovice, ul. Karvinská – rekonstrukce vodovodních řadů mezi Obcí
Dětmarovice a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., Ostrava. Věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 150,- Kč za 1 m vodovodního řadu +
DPH.
749/28 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a společností RWE GasNet,
s.r.o., Ústí nnad Labem, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o o prodeji pozemku
parc. č. 73/2 v.k. ú. Koukolná a umístění stavby regulační stanice plynu „REKO RS 32093-RES
Dětmarovice VII., číslo stavby 7700072 286“ včetně jejich součástí a příslušenství na tomto pozemku
750/28 schvaluje
uzavření smlouvy č. 7700072286 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podzemního
kabelového vedení přípojky nízkého napětí v pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 57 v k.ú. Koukolná
mezi Obcí Dětmarovice a společností íRWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem zastoupenou společností
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úplatu ve výši 150,- Kč za 1 m vedení + DPH.

751/28 bere na vědomí
informaci o návrhu změny zákona o vodách č.254/2001 Sb., na jehož základě má dojít k podstatnému
zvýšení poplatků za vypouštění odpadních vod, zejména pak za vypouštění nečištěných odpadních
vod
752/28 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 3130/6 v k.ú.
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 308 m2 z vlastnictví Františka Adamčíka
a Miroslava Adamčíka, oba Dolní Lutyně, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
753/28 schvaluje
likvidaci ramp tvořících bývalé skateboardové hřiště (umístěné dříve v areálu školy) formou jeho
prodeje za částku nejméně 20.000.- Kč

754/28 bere na vědomí
sdělení Krajského úřadu MSK ze dne 18.5.2016 k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském
kraji v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení

755/28 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011291/VB/2, „Dětmarovice
311/5, Kovál, příp. NNk (nadzemní vedení NN)“ na pozemcích ve vlastnictví obce parc.č. 308 a 312
v k.ú. Koukolná, mezi Obcí Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupenou
společností MSEM, a.s., Frýdek – Místek. Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené a
zaniklá v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve
výši 18.103,-Kč + DPH.
756/28 bere na vědomí
sdělení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro MSK, Ostrava ze dne
24.5.2016 o postupu k řešení žádosti obce o úplatný převod pozemku parc.č. 2612/1 v k.ú.
Dětmarovice (u Hájenky)
757/28 souhlasí
s navrhovaným stavebním záměrem výstavby rodinného domku na pozemku parc.č. 1061/2 v k.ú.
Dětmarovice – stavebníci Lubomír Gorecki, Gustav Gorecki a Jaromíra Gorecká, všichni Český Těšín,
zastoupeni Ing. arch. Martinem Jeřábkem, Mošnov
a
758/28 souhlasí
s umístěním vodovodní přípojky, vodoměrné šachty a části domovního rozvodu vody na
pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1060 v k.ú. Dětmarovice, a to v jeho nezpevněné části u jeho
východní hranice – vodovod k novostavbě rodinného domku na pozemku parc.č. 1061/2 v k.ú.
Dětmarovice
a
759/28 souhlasí
s umístěním části elektropřípojky pro novostavbu rodinného domku na pozemku parc.č. 1061/2 v k.ú.
Dětmarovice do nezpevněné části pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1060 v k.ú. Dětmarovice (u
východní hranice tohoto pozemku)
a
760/28 nesouhlasí
jako správce vodního toku – bezejmenného přítoku vodního toku „Výšina“, aby dešťové vody ze
střechy a zpevněných ploch z novostavby rodinného domku na pozemku parc.č. 1061/2 v k.ú.
Dětmarovice byly odvedeny do bezejmenného přítoku vodního toku „Výšina“
a
761/28 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojka, vodoměrné šachty a části domovního rozvodu vody, umístění zemního vedení
elektrické přípojky a umístění části zpevněného sjezdu na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1060
v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a stavebníky Lubomírem Goreckim, Gustavem Goreckim a
Jaromírou Goreckou, všichni Český Těšín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti
vodovodní přípojky, vodoměrné šachty a domovního rozvodu vody za jednorázovou úplatu ve výši
94,- Kč + DPH za 1 m rozvodu vody, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH a na neomezenou dobu pro
zřízení elektro přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč + DPH za 1 m elektro přípojky, nejméně
však ve výši 600,- Kč + DPH.

762/28 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit uzavření smlouvy č. 6 mezi Obcí Dětmarovice a Základní školou a
Mateřskou školou Dětmarovice, příspěvková organizace, o svěření majetku obce Dětmarovice
k hospodaření, a to projektovou dokumentaci „Rekonstrukce elektrorozvodů v budově ZŠ
Dětmarovice“ v hodnotě 158.746,- Kč
763/28 bere na vědomí
předložený přehled o výkupech pozemků zastavěných místními komunikacemi v obci v letošním roce
764/28 doporučuje
zastupitelstvu obce vzít na vědomí informaci kontrolního výboru o provedené kontrole akce
„Zateplení budovy Rumcajs“
765/28 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Rekonstrukce koupelen v budově čp. 670
v Dětmarovicích – Dům s pečovatelskou službou“ společnost TANTI stav s.r.o., IČ : 26826658, Ostrava
- Radvanice a stanoví další pořadí :
2.stavbyrado s.r.o., IČ : 02907844, Rychvald
3.Hautech RNF s.r.o., IČ : 28648412, Ostrava – Moravská Ostrava
766/28 bere na vědomí
informaci starosty obce o fungování Sběrného dvora v roce 2015 a v dosavadním období roku 2016
a
767/28 mění
„Provozní řád sběrného dvora odpadu“ tak, že jej doplňuje o text : „Doprava odpadu povolena pouze
osobními automobily a osobními automobily s přívěsným vozíkem“
768/28 bere na vědomí
Informaci starosty obce o dalších možnostech v úpravě systému sběru bioodpadu od rodinných domů
v roce 2017 (viz i usnesení RO 721/27 ze dne 2.5.2016)
769/28 bere na vědomí
informaci starosty obce o případném založení květinových záhonů v obci a o možných variantách
v tomto směru
770/28 projednala
návrh starosty obce na realizaci nového památníku v obci (v parku u hřbitova místo dosavadního
památníku) s tím, že nesouhlasí s pokračováním dalších kroků v tomto směru
771/28 projednala
některé aspekty nového řešení webové prezentace obce s tím, že k dané záležitosti se vrátí na své
příští schůzi
772/28 bere na vědomí
informaci starosty obce o výhledu investičních činností do II. pololetí 2016
773/28 bere na vědomí
informaci starosty obce a příslušného referenta obecního úřadu o současném stavu v oblasti výstavby
chodníku v Koukolné a o dalších možných postupech v tomto směru, zejména pokud jde o vedení

chodníku po levé (stávající nesouhlas vlastníků dotčených pozemků) či pravé straně silnice I/67
směrem na Karvinou a náklady s tím spojené
774/28 projednala
informaci starosty obce a příslušného referenta obecního úřadu o současném stavu v oblasti
kanalizace, zejména o tom, že přezkumná komise SFŽP ČR shledala žádost obce týkající se učinění
kroků ke splnění podmínek pro dotaci za relevantní a proto byla příslušná veřejná zakázka (viz
usnesení RO č. 726/27 ze dne 2.5.2016) zveřejněna, jakož i ukončení spolupráce s dosavadním
projektantem
a
775/28 schvaluje
členy hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „Obec Dětmarovice – výstavba
kanalizace“ (usnesení 726/27) :
Ing. Ivan Šnapka
Ing. Bernard Hájovský,
a to místo Ing. Aleše Ryšána a Ing. Evy Maršolkové schválených usnesením RO č. 728/27 ze dne
2.5.2016
a
776/28 stanoví
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j zákona o obcích celkový počet zaměstnanců obce v obecním
úřadu 14 (čtrnáct) z důvodu rozšíření počtu zaměstnanců na úseku investic a výstavby o 1 (jednoho)
zaměstnance se zaměřením na investiční činnosti spojené s výstavbou kanalizace v obci, a to na dobu
určitou do 30.6.2018
777/28 vybírá
po projednání předložených nabídek na zpracování projektové dokumentace „Výstavba vodovodních
řadů v obci Dětmarovice – úseky 1, 2 a 4“ společnost AQUAstop, v.o.s. IČ : 47984597, Bruntál
778/28 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchu dvou místních komunikací
v obci Dětmarovice“ :
1.úsek - společnost STRABAG a.s.., IČ : 60838744, Praha 5, odštěpný závod Ostrava a stanoví další
pořadí :
-ZO OS Stavba ČR EUROVIA CS, a.s., IČ : 41032152, odštěpný závod Morava, závod Ostrava
-ALPINE Bau CZ a.s., IČ : 02604795, Valašské Meziříčí
2.úsek – společnost ALPINE Bau CZ a.s., IČ : 02604795, Valašské Meziříčí
779/28 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Monitoring kanalizační sítě v obci Dětmarovice
včetně čištění“ společnost ENVIROX s.r.o., IČ : 24824968, Praha 4
780/28 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Odvodnění místní komunikace parc. č. 2236/1 a
2236/2“ společnost AQUATOP CZ, s.r.o., IČ : 25905431, Bílovec
781/28 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Odvodnění části komunikace na Zálesí (Kleberc)“
společnost VDS, spol. s r.o., IČ : 45194980, Ostrava
782/28 nevybírá
po projednání předložené nabídky na zpracování projektové dokumentace „Kanalizace na Olmovci“
žádného uchazeče, neboť předložená cenová nabídka překročila limit schválený zastupitelstvem
obce

a rozhodla
vyzvat k předložení nových cenových nabídek
783/28 vybírá
po projednání předložené nabídky na zpracování projektové dokumentace „Řízení křižovatky
semafory u Skotnice na silnici I/67“ společnost CROSS Zlín, a..s. IČ : 60715286, Zlín
784/28 schvaluje
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu
u hřiště parc. č. 100“ včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
785/28 rozhodla
svolat 14. zasedání zastupitelstva obce na 15.6.2016 a projednala některé další body jeho programu
kromě těch, které jsou uváděny v tomto i předchozích usneseních rady, mj. návrh rozpočtového
opatření, pořádání obecní slavnosti v roce 2017 apod.
786/28 schvaluje
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace,
Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění úkolů v průběhu prvního pololetí 2016
787/28 souhlasí
s použitím finančních prostředků z investičního fondu v částce 95.927,13 Kč k úhradě nákladů
souvisejících se zakázkou na změnu dispozice učebny v ZŠ Dětmarovice dle žádosti ředitele školy ze
dne 31.5.2016 (viz i usnesení RO č. 559/23 ze dne 8.2.2016
788/28 souhlasí
s použitím příspěvku na neinvestiční výdaje na nákup pracovních sešitů a školních potřeb pro budoucí
žáky 1. tříd ve školním roce 2016/2017 (cca 600.-Kč na žáka při aktuálně předpokládaném počtu 27
žáků) dle žádosti ředitele školy ze dne 6.6.2016
789/28 bere na vědomí
informaci starosty obce o umístění žáků školy na středních školách, o koncepci praktického zapojení
žáků školy do výuky na odborných pracovištích středních škol Dakol, jakož i možnostech v oblasti
provedení diagnostiky školního prostředí
790/28 souhlasí
s navrženými hrobovými místy (č. 328 a UH-I-17) pro pohřbívání v případě tzv. sociálních pohřbů
791/28 bere na vědomí
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 1.5.2016 do 31.5.2016 (3 zakázky) dle bodu 1
písm. d) směrnice pro zadávání veřejných zakázek
792/28 schvaluje
předložený návrh zajistit v průběhu dubna 2017 samostatná vystoupení Karla Šípa a skupiny DUO
JAMAHA

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

