
U S N E S E N Í 
30. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne  8.8.2016 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
834/30/  souhlasí 
s  použitím  částky  25.000.-Kč  s DPH  z investičního fondu školy na opravu podlahy v učebně dle 
žádosti ředitele školy ze dne 20.7.2016 
 
835/30/  souhlasí 
s  použitím  částky cca  30.000.-Kč  s DPH  z investičního fondu školy na  práce spojené s  nátěrem 
plotu areálu základní školy dle žádosti ředitele školy ze dne 20.7.2016 
 
836/30  schvaluje 
uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice“ mezi Obcí Dětmarovice jako 
poskytovatelem  a  Moravskoslezským krajem jako příjemcem v rámci realizace projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji“ (viz usnesení ZO č. 144/9 ze dne 25.11.2015), a to ve výši 15.000.-
Kč dle předloženého návrhu 
                
837/30  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 10 úpravy schváleného rozpočtu roku 2016 k 8.8.2016“ dle předloženého 
návrhu 
 
838/30  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 5 občanům 
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany  
 
 
839/30 souhlasí 
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc. č. 3999 v k.ú. Dětmarovice stavebníka Ing. 
Michala Brodňana, Petrovice u Karviné, zastoupeného Filipem Ostružkou, k místní komunikaci na 
parc. č. 3999 a 3963, oba v k.ú. Dětmarovice z důvodu výstavby rodinného domku, s realizací protlaku 
pod tělesem výše uvedené místní komunikace pro uložení vodovodní přípojky a s realizací plynovodní 
přípojky  překopem části místní komunikace na parc. č. 3999 a 3963, oba v k.ú. Dětmarovice s tím, že 
překop místní komunikace bude po realizaci plynovodní přípojky znovu přeasfaltován 
 
 
840/30 souhlasí 
 dle žádosti společnosti SUDOP Brno, spol. s r.o., Brno s vydáním stavebního povolení pro stavbu 
„Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ za předpokladu, že budou dodrženy všechny 
podmínky obce, o kterých už bylo v rámci stavby rozhodnuto  
 
841/30  souhlasí 
s předloženou projektovou dokumentací společnosti Tebodin Czech Republic, s.r.o., Ostrava  pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba vodovodních řadů v obci Dětmarovice – 3. úsek“ 
a 
842/30  souhlasí 
jako správce vodního toku Glembovec se stavbou „Výstavba vodovodních řadů v obci Dětmarovice – 
3. úsek“ za podmínky provedení protlaku pod korytem vodního toku s tím, že vedení řadu bude 
umístěno v chráničce  



 
843/30   mění 
usnesení RO  745/28  ze dne 6.6.2016 v části týkající se ceny za zřízení věcného břemene tak, že toto 
bude stavebníku Ing. Bohuslavu Dudzikovi  jako fyzické osobě zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 
94.-Kč + DPH za 1 m vodovodního řadu 
 
844/30  schvaluje  
realizaci výusti odpadních vod do vodního toku poblíž rodinného domu čp.  1102 
 
845/30  souhlasí 
s povolením sjezdu přes pozemky ve vlastnictví obce parc. č. 4016/2 a 4016/3, oba v k.ú. 
Dětmarovice k rodinnému domu na pozemku parc. č. 4015  v k.ú. Dětmarovice  – stavebník Petra 
Porembská, Bohumín 
 
846/30  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví obce parc. č.  2260/8 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí 
Dětmarovice a stavebníky Lucií Niemiecovou a Pavlem Pyszkem, oba  Karviná. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu životnosti vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč + DPH za 1 m 
přípojky, nejméně však ve výši 600,- Kč+ DPH. 
 
847/30  souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 2734 v k.ú. Dětmarovice s umístěním a realizací stavby 
domovní čističky odpadních vod  na pozemku parc.č. 2742/29 v k.ú. Dětmarovice stavebníků Ingrid a 
Michala Jurčíkových, oba Dětmarovice. Při realizaci stavby nesmí dojít k zásahu do pozemku ve 
vlastnictví obce. 
 
848/30  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Oprava části plůtkování vodního toku Výšina“ 
Vladimíra Míčka, IČ :  03647889,  Dětmarovice 
 
849/30  schvaluje 
„Plán zimní údržby místních a účelových komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci 
Dětmarovice na zimní období 2016/2017“ dle předloženého návrhu 
a 
850/30  schvaluje 
seznam firem, kterým bude – kromě zveřejnění na webových stránkách obce – zaslána výzva k podání 
nabídky, s níž byla rada seznámena, k provádění zimní údržby 
 
851/30  bere na vědomí 
informaci starosty obce o připravovaných činnostech týkajících se cesty na parcele č.1200 v k.ú. 
Dětmarovice 
 
852/30  bere na vědomí 
informaci starosty obce o demografickém vývoji v obci od roku 2009, jakož i předložené materiály 
v této oblasti včetně aktualizovaného přehledu žádostí o přidělení bytu v domovech s pečovatelskou 
službou  s  tím, že materiály mohou sloužit rovněž jako jeden z podkladů pro strategii obce v sociální 
oblasti 
 
853/30  vybírá 
po projednání předložených nabídek jako realizátora akce „13. Obecní slavnost v Dětmarovicích“ 
3.6.2017  Tomáše Skupinu  - LIVE MUSIC AGENCY,  IČ :  87517639,  Pustá Polom 



 
854/30  bere na vědomí 
informaci starosty obce o průběhu realizace investičních a neinvestičních akcí v I. pololetí 2016 
 
 
855/30  bere na vědomí  
předložený návrh úvodní strany (matrice) k novým webovým stránkám obce (viz usnesení RO 821/29 
ze dne 11.7.2016) s tím, že členové rady se k němu vyjádří a věc bude probrána na příští schůzi rady 
 
856/30  schvaluje 
„Výzvu k účasti  v zakázce  malého rozsahu na realizaci stavby Místní komunikace V Dolku“ dle 
předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení 
 
857/30  vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošná oprava povrchu místní komunikace – spojka 
nad Dělnickým domem v obci Dětmarovice“ společnost STRABAG a.s., IČ :  60838744,  Praha 5, 
odštěpný závod Ostrava 
 
858/30  schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 se společností AlfaPol s.r.o.,  IČ : 25896512,  Ostrava   na vydláždění obou stran 
koryta potoku Mlýnka pod silničním mostem v rámci  zakázky „Rekonstrukce mostu u hřiště parc. č. 
100“  (viz usnesení RO 827/29 ze dne 11.7.2016) 
 
859/30  bere na vědomí 
informaci starosty obce a příslušného referenta OÚ o dalším postupu v oblasti výstavby kanalizace, 
mj. o uzavření příslušné smlouvy  s vybraným subjektem na veřejnou zakázku „Obec Dětmarovice – 
výstavba kanalizace“ (viz usnesení RO 826/29 ze dne 11.7.2016) 
 
860/30  schvaluje 
„Výzvu k účasti  v  zakázce  malého  rozsahu služby technického dozoru investora“ při realizaci stavby 
„Obec Dětmarovice – výstavba kanalizace“ (TDI při realizaci výstavby kanalizace v Dětmarovicích) dle 
předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení 
 
861/30  vybírá 
po projednání předložených nabídek na aktualizaci projektové dokumentace „Decentralizované 
odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“  společnost  IGEA  s.r.o., IČ : 46580514, 
Ostrava, Přívoz 
 
862/30  schvaluje 
„Výzvu k účasti  v  zakázce  malého rozsahu na realizaci stavby Výměna vodovodního řadu DN 200“ 
dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového 
řízení 
 
863/30  bere na vědomí 
informaci starosty obce o plánu rozvoje obce včetně předloženého aktualizovaného výhledového 
plánu rozvoje obce do r. 2022  s tím, že do příští schůze rady budou  předloženy možné varianty 
postupu  v dané oblasti 
 
864/30  projednala 
otázky spojené s přípravou zářijového zasedání zastupitelstva obce, které proběhne v Koukolné 
 
 



 
865/30 nesouhlasí 
s přijetím nabídky společnosti Vlapon Innovation  s.r.o. Praha 4 na zajištění poskytování informací o 
kulturních, sportovních či jiných akcích pořádaných v jiných obcích  na webových stránkách obce 
 
866/30  bere na vědomí 
předložený materiál „Statistické ukazatele knihovny“ za období 2011 – 2015 obsahující rovněž 
náklady na provoz knihovny v tomto období 
 
867/30  souhlasí 
s instalací nového rozhlasového reproduktoru u bytových domů čp. 1049 – 1052 
 
868/30  souhlasí  
s podáním žádosti o  změnu stavebníka u stavby „Klubovna ČZS Dětmarovice“ z dosavadního 
stavebníka Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Dětmarovice na Obec Dětmarovice, a 
to vzhledem k nabytí příslušného pozemku parc. č. 285/1 v k.ú. Dětmarovice do vlastnictví obce  (viz i 
usnesení ZO  214/12 ze dne 16.3.2016) 
 
869/30  souhlasí 
s úhradou za zveřejnění oznámení v obecním kalendáři pro rok 2017 za stejných podmínek jako pro 
rok 2016, tj. : 
oznámení o rozměrech 195x50 mm  …………………….   5.000.-Kč 
oznámení o rozměrech   95x50 mm  ……………………..  2.500.-Kč 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Ladislav Rosman v.r.                                 Ing. Marek Svrčina v.r. 
          starosta obce Dětmarovice                                    místostarosta obce Dětmarovice 
       
  
 
 


