USNESENÍ
29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 11.7.2016
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
793/29 bere na vědomí
informaci starosty obce o dalším postupu v oblasti změny č. 1 územního plánu Dětmarovice včetně
jejího dalšího projednávání
794/29 neschvaluje
poskytnutí příspěvku (finanční pomoci) na činnost Dětského domova Dolní Počernice
795/29 neschvaluje
poskytnutí finanční pomoci na činnost 1. Kočičího útulku na Vysočině
796/29 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 9 úpravy schváleného rozpočtu roku 2016 k 11.7.2016“ dle předloženého
návrhu
797/29 schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000.-Kč na osobu na ozdravný pobyt dle usnesení ZO č. 124/7 ze
dne 23.9.2015 a podmínek stanovených usnesením RO č. 464/16 ze dne 2.11.2015 18 občanům
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany ( i
v návaznosti na schválení další finanční částky pro tento účel ZO dne 15.6.2016 – viz i usnesení RO č.
654/25 ze dne 4.4.2016)
798/29 bere na vědomí
dopis Jiřího a Bronislavy Růžičkových, Dětmarovice, ve věci stavby „Obslužná komunikace k čerpací
stanici č. 1 k.ú. Horní Lutyně“, kdy odvodnění komunikace končí vsakováním umístěným na okraji
sesuvného území, čímž se J. a B. Růžičkovi cítí ohroženi
799/29 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit přijetí daru - pozemku parc.č. 3748 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 505 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Ivana a Yvety Wengrzynových, Dětmarovice do
vlastnictví obce s tím, že náklady spojené s realizací převodu uhradí obec
800/29 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit přijetí daru - pozemku parc.č. 941 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 783 m2 a pozemku parc.č. 937 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 313 m2, oba v k.
ú. Dětmarovice z vlastnictví Jiřího a Ingrid Jendryščíkových, Dětmarovice do vlastnictví obce s tím, že
náklady spojené s realizací převodu uhradí obec
801/29 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8017345 na stavbu „Dětmarovice, p.č. 1646/1,
Kuboš, NNK“ (zemní vedení NN) mezi Obcí Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
zastoupenou na základě plné moci společností ARPEX MORAVA s.r.o., Ostrava. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.017,- Kč + DPH.
802/29 schvaluje
uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Realizace společných zařízení navržených
v JPÚ Dětmarovice – lokalita V zadníku – polní cesta C 01“ mezi Státním pozemkovým úřadem,

Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek Místek a Obcí
Dětmarovice dle předloženého návrhu (ZO schválilo usnesením č. 212/12 ze dne 16.3.2016 postup
realizace v dané záležitosti)
803/29 bere na vědomí
žádost firmy ALBIXON a.s., Praha 5 (výrobce bazénů a jejich zastřešení) o spolupráci při doporučení
nebo koupi stavebního pozemku nebo hospodářských či průmyslových objektů – budov v regionu
obce s následnou možností nabídky pracovních míst
804/29 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene cesty na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1886 v k.ú.
Dětmarovice ve prospěch pozemků parc.č. 1882 a 1883, oba v k.ú. Dětmarovice, mezi Obcí
Dětmarovice na straně jedné a Ing. Angelem Bratovanovem, MBA, Bohumín a Danielem
Bratovanovem Bohumín na straně druhé. Věcné břemeno bude zřízeno v nezbytném rozsahu dle
geometrického plánu zhotoveného na náklady oprávněných z věcného břemene, a to na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH
805/29 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 1955 v k.ú. Dětmarovice s umístěním a realizací stavby
vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 1954/6 v k.ú. Dětmarovice stavebníků Ivany Bukovanové a
Jiřího Tomicy, Dětmarovice, zastoupených Martinou Dudkovou. Při realizaci stavby nesmí dojít k
zásahu do pozemku ve vlastnictví obce.
806/29 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s udělením souhlasu ke zřízení stavby regulační stanice na
pozemku parc.č. 73/2 v k.ú. Koukolná mezi vlastníkem pozemku Obcí Dětmarovice a společností RWE
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby,
s.r.o., Brno dle předloženého návrhu (ZO vzalo uzavření smlouvy na vědomí usnesením č. 243/14 ze
dne 15.6.2016). Kupní smlouva k pozemku parc.č. 73/2 v k.ú. Koukolná bude uzavřena za sjednanou
kupní cenu ve výši 92.950,- Kč s tím, že pokud předmět prodeje nesplní v době odkupu podmínky ust.
§ 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude ke sjednané ceně připočtena DPH
v zákonné výši.
807/29 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc.č. 4550 v k.ú. Dětmarovice žadatele Ing. Petra
Kubíka, Orlová - Lutyně k místní komunikaci na pozemku parc.č. 4703/1 v k.ú. Dětmarovice z důvodu
přístupu na pozemek žadatele
a
808/29 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene k uložení inženýrské sítě – dešťové
kanalizace odvodňující nový sjezd na pozemku parc.č. 4550 v k.ú. Dětmarovice a napojující se do
soukromé kanalizace umístěné na pozemku parc.č. 4703/1 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice
a Ing. Petrem Kubíkem, Orlová – Lutyně. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti kanalizace
za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč + DPH za 1 m kanalizace, nejméně však ve výši 600,- Kč+ DPH.
809/29 souhlasí
jako správce vodního toku Glembovec se žádostí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava
a.s. o přeložení vodovodního řadu z římsy na mostě ev. č. 67-017 protlakem pod koryto vodního toku
Glembovec na výtokové straně mostu. Koryto vodního toku bude po provedené přeložce vodovodu
v místě stavby v případě poškození opět vydlážděno kamennou dlažbou do betonu.

810/29 projednala
text odpovědi starosty obce na přípis Ing. Václava Brožíka nazvaný „Stížnost na rozporné plnění
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice“, kde bylo namítáno neprovedení opravy „novým
živičným povrchem“ pokud jde o zpevněnou plochu u bytovek čp. 1049-1052
811/29 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8009564/02, „Dětmarovice
Koukolná Marcel Oršulík“ (vzdušné vedení NN) mezi Obcí Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín, zastoupenou na základě plné moci Jiřím Zemanem, IČ : 73355011, Horní Suchá. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 5.793,- Kč + DPH.
812/29 nesouhlasí
se zřízením služebnosti cesty pro příjezd po místní komunikaci ve vlastnictví obce na pozemcích
parc.č. 273/1, 355/2, 367, 356/2 a 356/1, vše v k.ú. Koukolná dle žádosti Ladislava Rutky,
Dětmarovice, Koukolná s tím, že bude prošetřena možnost řešení příjezdu úpravou dopravního
značení
813/29 souhlasí
jako vlastník sousední nemovité věci - pozemků parc.č. 2042/2 a 2042/3, oba v k. ú. Dětmarovice
s plánovanou výstavbou rodinného domu včetně přípojek a zpevněných ploch na pozemku parc.č.
2038/16 v k.ú. Dětmarovice stavebníků Jaroslava a Jany Lukášových, Orlová Lutyně
814/29 schvaluje
provedení plošné opravy místní komunikace asfaltovým povrchem v úseku od křižovatky u čp. 250
po křižovatku u čp. 166
815/29 schvaluje
provedení plošné opravy návozem recyklátu na komunikace:
- od křižovatky u železničního přejezdu v Koukolné po dům čp. 30 K
- od křižovatky u domu čp. 516 po dům čp. 459
816/29 bere na vědomí
informaci o stavu výkupu pozemků zastavěných místními komunikacemi a o okruhu vlastníků, kteří
budou osloveni s nabídkou na vykoupení pozemků zastavěných místní komunikací
817/29 schvaluje
ukončení nájemní smlouvy se společností Vsign s.r.o., Dolní Lištná, Třinec týkající se pronájmu
stožárů veřejného osvětlení za účelem umístění tabulí směrového značení a její nahrazení novou
smlouvou, v níž budou zachyceny změny v rozsahu pronájmu
818/29 souhlasí
s předloženým návrhem Obvodního báňského úřadu Ostrava ze dne 24.6.2016 k čerpání finanční
rezervy pro organizaci OKD, a.s., Karviná, dle zákona č. 168/1993 Sb. pro rok 2016
819/29 bere na vědomí
předložené návrhy na konkrétní umístění kolumbária na místním hřbitově ve dvou alternativních
možnostech s tím, že k dané problematice se bude vracet na svých příštích schůzích
820/29 bere na vědomí
informaci starosty obce o současném stavu činností v oblasti Domova pro seniory

821/29 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Dětmarovice a Bogdanem Walekem, Ostrava, IČ : 02319365
týkající se „komplexní realizace webových stránek obce na doméně detmarovice.cz“ dle
předloženého návrhu s tím, že ve smlouvě budou upřesněna znění týkající se splnění smlouvy a jejího
ukončení
822/29 bere na vědomí
informaci starosty obce a příslušného referenta OÚ včetně předloženého materiálu „Návrh postupu
realizace přípojek kanalizace“
a
823/29 souhlasí
s poskytnutím částky 10.000.-Kč občanům za napojení se na kanalizaci, jakož i s tím že obec bude
zajišťovat dokumentaci projektu přípojky (včetně elektro) a revizi elektro, přičemž konkrétní
realizace a postupy schvalování budou řešeny průběžně
824/29 rozhodla
na základě „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení níže uvedeného uchazeče
veřejné zakázky „Obec Dětmarovice – výstavba kanalizace“ :
KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ: 25890981
a
825/29 stanovila
na základě „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ veřejné zakázky „Obec Dětmarovice – výstavba
kanalizace“ pořadí prvních tří nabídek podle výše nabídkové ceny v zadávacím řízení veřejné zakázky
„Obec Dětmarovice – výstavba kanalizace“ :
1. STASPO, spol. s r.o.
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČ : 41035704
2.POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Holasická 1632/574, 747 05 Opava
IČ : 25606468
3. Společnost SWIETELSKY + Michlovský – protlaky, Obec Dětmarovice – výstavba kanalizace
Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ : 48035599
a
826/29 rozhodla
na základě „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ v souladu s § 81 odst. 1 písm. b zákona č.
137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a
uzavření smlouvy k veřejné zakázce „Obec Dětmarovice – výstavba kanalizace“ se subjektem, který
splnil veškeré požadavky zadavatele a nabídnul nejnižší cenu :
1. STASPO, spol. s r.o.
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČ : 41035704

Kopie „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ tvoří přílohu tohoto usnesení.

827/29 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Rekonstrukce mostu u hřiště parc. č. 100“
společnost AlfaPol s.r.o., IČ : 25896512, Ostrava a stanoví další pořadí :
2 STAVBY A STATIKA spol. s r.o.,IČ : 29451809, Třinec
3 DEV COMPANY, spol. s r.o., IČ : 47679620, Ostrava
828/29 vybírá
po projednání předložených nabídky na zpracování projektové dokumentace „Kanalizace na Olmovci“
společnost Tebodin Czech Republic, s.r.o., IČ : 44264186, Praha 8
829/29 bere na vědomí
výsledky 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2016
830/29 projednala
situaci ve škole s přihlédnutím k posledním přípisům některých rodičů a pedagogické pracovnice
831/29 schvaluje
použití znaku obce v rámci informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná
832/29 bere na vědomí
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 06.06.2016 do 08.07.2016 (1 zakázka) dle bodu
1 písm. d) směrnice pro zadávání veřejných zakázek
833/29 bere na vědomí
informace starosty obce týkající se :
-stanoviska ČEZ Distribuce a.s. ke kvalitě dodávané elektřiny v oblasti Olmovec včetně uváděných
opatření ke zlepšení
-přípisu k možnosti „vyhlášky, omezující hluk o svátcích na pozemcích“
-nepřiznání dotace na hřiště na Zálesí
-přiznání neinvestiční dotace z rozpočtu MSK v oblasti sociálních služeb

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

