
U S N E S E N Í 
31. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne  5.9.2016 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
870/31  bere na vědomí 
informaci ředitele školy  o rozpočtu a stavu hospodaření Základní školy a Mateřské školy 
Dětmarovice, příspěvková organizace  k 30.6.2016 
 
871/31  souhlasí 
s  použitím  částky  23.872.- Kč  s DPH  z investičního fondu školy k pokrytí nenadálé  potřeby opravy 
armatur ventilů a šoupátek v kotelně dle žádosti ředitele školy ze dne 29.8.2016 
 
872/31  projednala 
za účasti ředitele situaci ve škole po zahájení nového školního roku zejména pokud jde o zajištění 
potřebné pedagogické a další  péče o žáky ZŠ i obou MŠ, přípravu investičních a neinvestičních akcí 
v dalším období, problematiku týkající se pedagogického sboru apod. 
 
873/31  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 11 úpravy schváleného rozpočtu roku 2016 k 5.9.2016“ dle předloženého 
návrhu 
 
874/31  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 8 občanům 
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany  
 

 

875/31  souhlasí  
na základě žádosti stavebníka Jarmily Johnové,  Orlová Lutyně s překopem obecní komunikace 
nacházející se na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1965/2 v k.ú. Dětmarovice z důvodu zřízení 
vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 1965/4 v k.ú. Dětmarovice s tím, že vodoměrná šachta bude 
umístěna mimo pozemek ve vlastnictví obce Dětmarovice.  Povrch komunikace uvede stavebník po 
ukončení prací  do původního stavu. 
a 
876/31  schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – 
vodovodní přípojky mezi Obcí Dětmarovice a  stavebníkem Jarmilou Johnovou, Orlová Lutyně. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu životnosti vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč 
+ DPH za 1 m vodovodní přípojky, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH. 
 
877/31  souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 356/1 v k.ú. Koukolná se stavbou přístřešku pro zahradní 
techniku na pozemku parc.č. 353/22 v k.ú. Koukolná v rozsahu dle předloženého návrhu stavby – 
stavebník Radoslav a Drahomíra Juřicovi, Ostrava - Zábřeh 
 
878/31  bere na vědomí 
oznámení firmy MSEM, a.s., Frýdek-Místek o realizaci stavby „Dětmarovice, Za Nadjezdem, NNv“ 
(obnova nadzemního el. vedení NN ve stávající trase, výměna podpěrných bodů vedení a přípojek 
včetně svodů a HDS) v měsících září až říjen 2016 
 



879/31  souhlasí 
s připojením sousední nemovité věci - pozemků parc.č. 3992/1 a 3991/1, oba v k.ú. Dětmarovice 
(zřízení sjezdu) stavebníka Davida Maruscáka, Dětmarovice, zastoupeného Evou Himlerovou,  
Bohumín, k místní komunikaci na pozemku parc.č. 3971 v k.ú. Dětmarovice z důvodu výstavby 
nového rodinného domu. V místě stávajícího silničního příkopu musí být sjezd osazen propustkem se 
jmenovitou světlostí trub 400 mm. 
 
880/31  bere na vědomí 
dotaz Ing. Radomíra Janši na vhodné pozemky, na které by bylo možno provést trvalý návoz zeminy 
za poplatek. Zemina, která bude k dispozici v příštím roce v rámci stavby Český Těšín – Dětmarovice, 
bude vhodná k terénním úpravám těchto pozemků. 
 

881/31  souhlasí 
se stavbou „Dětmarovice 2243/2, Váchová, el. přípojka NNk“ žadatele Pavla Přichystala, projektanta, 
firma Ing. Martin Barteček, Frýdek –Místek. Zemní el. přípojka bude vedena z pozemku parc.č. 
2240/6 v k.ú. Dětmarovice na pozemek parc.č. 2243/2 v k.ú. Dětmarovice, přičemž v uvedené lokalitě 
se nenacházejí sítě ve vlastnictví Obce Dětmarovice.  
 
882/31  souhlasí 
se stavbou „Dětmarovice 672, Hartl, el. přípojka NNk“ žadatele Pavla Přichystala, projektanta, firma 
Ing. Martin Barteček, Frýdek –Místek. Zemní el. přípojka bude vedena protlakem pod stávající 
komunikací k pozemku parc.č. 672 v k.ú. Dětmarovice. V uvedené lokalitě se nachází vodovod DN 80 
ve vlastnictví obce, jehož provozovatelem je SM VaK Ostrava, a.s.  
 
883/31  souhlasí 
se stavbou „Dětmarovice 2038/5, Kondis, el. přípojka NNk“ žadatele Pavla Přichystala, projektanta, 
firma Ing. Martin Barteček, Frýdek –Místek. Zemní el. přípojka bude vedena po pozemku parc.č. 
2038/16 v k.ú. Dětmarovice, přičemž v  uvedené lokalitě se nenacházejí sítě ve vlastnictví Obce 
Dětmarovice.  
 

884/31  souhlasí  
s podzemním vedením přípojky NN, které bude provedeno protlakem, na pozemku ve vlastnictví 
obce parc.č. 3896 v k.ú. Dětmarovice k pozemku parc.č. 3903/2 v k.ú. Dětmarovice – stavebník  David  
Totek, Dětmarovice 
a 
885/31  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění přípojky NN 
v pozemku parc.č. 3896 v k.ú. Dětmarovice k pozemku parc.č. 3903/2 v k.ú. Dětmarovice mezí Obcí 
Dětmarovice a stavebníkem Davidem Totkem, Dětmarovice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč + DPH za 1 m elektrické přípojky, nejméně však 600,- 
Kč+DPH. 
 
886/31  souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 3896 v k.ú. Dětmarovice s umístěním a provedením stavby 
čistírny odpadních vod včetně kanalizace a zasakovacího zařízení na pozemku parc.č. 3903/2 v k.ú. 
Dětmarovice – stavebník  David Totek, Dětmarovice  
 
887/31  souhlasí 
s vydáním souhlasného stanoviska pro vydání kolaudačního souhlasu z hlediska dotčení místních 
komunikací stavbou „Rekonstrukce analyzátorové stanice Dětmarovice“ – investor Povodí Odry, 
státní podnik, Ostrava 
 



888/31  doporučuje 

zastupitelstvu obce schválit provedení výkupu části pozemku parc.č. 3631/3  - trvalý travní porost 
v k.ú. Dětmarovice ve výměře cca 300 m2, která je zastavěna stávající příjezdovou komunikací k šesti 
rodinným domkům, ze spoluvlastnictví Jarmily Brodové,  Karviná,  Bedřicha Malchara, Dětmarovice a 
Boženy Sepešiové, Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu 60 Kč/m2 
 
889/31  vybírá 
po projednání předložené nabídky na provádění zimní údržby komunikací v obci Dětmarovice 
v zimním období 2016/2017 pana Drahomíra Kijonku, IČ: 65506979, Karviná – Nové Město 
 

890/31  vybírá 
po projednání předložených nabídek na „Zpracování projektové dokumentace na výstavbu 
komunikace s jejím odvodněním a rozšířením veřejného osvětlení na p.č. 1200v Dětmarovicích“  
společnost  ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČ :  27858782, Těrlicko 
 
891/31  schvaluje 
výzvu k účasti  v  zakázce  malého  rozsahu na realizaci zakázky „Zpevnění břehů potoka Glembovec 
v Dětmarovicích“ dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci 
výběrového řízení 
 
892/31  bere na vědomí 
nové  návrhy  na podobu a  umístění kolumbária s tím, že budou zpracovány bližší technické a cenové 
parametry v tomto směru 
 
893/31  bere na vědomí 
informaci starosty obce o připravovaných jednáních týkajících se revitalizace parku před Dělnickým 
domem včetně možnosti získání dotace na tento účel 
 
894/31  doporučuje  
zastupitelstvu obce vydat obecně závaznou  vyhlášku, kterou by se měnila OZV č. 3/2012 o ochraně 
ovzduší v obci tak, že spalování rostlinných materiálů by bylo omezeno pouze na letní období od 1. 
května do 30. září 
 
895/31  bere na vědomí 
předložený návrh nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek s tím, že se k dané záležitosti vrátí 
na své příští schůzi 
 
896/31  projednala  
další otázky spojené s realizací nových webových stránek obce 
 
897/31 vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Místní komunikace v Dolku“ společnost STRABAG 
a.s., IČ :  60838744,  Praha 5, odštěpný závod Ostrava a stanoví další  pořadí : 
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ : 48035599, České Budějovice 
3. ALPINE Bau CZ a.s., IČ : 02604795, Valašské Meziříčí 
 
898/31  bere na vědomí 
informaci starosty obce o aktuálním stavu v oblasti výstavby kanalizace s tím, že tento bod včetně 
příslušných návrhů usnesení bude zařazen na program zářijového zasedání zastupitelstva obce 
899/31  souhlasí, 
aby v rámci provádění výstavby kanalizace na obecních pozemcích byly za dodržení vyžadovaných 
správních postupů prováděny uzavírky a nařizovány objížďky na příslušných místních komunikacích 



900/31  bere na vědomí 
informaci příslušného referenta OU o činnostech prováděných v rámci monitoringu kanalizace včetně 
nutnosti provedení některých dalších prací 
 
901/31 projednala 
nabídky žadatelů na provádění technického dozoru investora u zakázky „Obec Dětmarovice – 
výstavba kanalizace, TDI“  a rozhodla vyzvat žadatelek k vysvětlení některých nejasností v nabídkách 
s tím, že k dané záležitosti se vrátí na své příští schůzi 
 
902/31  bere na vědomí 
informaci starosty obce  a předložené materiály týkající se výhledového plánu rozvoje obce do roku 
2022  s tím, že tento bod včetně příslušných návrhů usnesení bude zařazen na program zářijového 
zasedání zastupitelstva obce 
 
903/31  bere na vědomí 
přípis Sportovního klubu Dětmarovice ze dne 5.9.2016 obsahující informace týkající se výměny 
trávníku na hřišti Sk se současným požadavkem na zvážení další  finanční podpory k pokrytí celkových 
nákladů na tuto akci ve výši cca 985 tis.Kč s tím, že se k této záležitosti vrátí po bližším prověření si 
skutečností vztahujících se k dané akci 
 
904/31  rozhodla 
svolat 15. zasedání zastupitelstva obce na 14.9.2016  do Koukolné a projednala některé další body 
jeho  programu  kromě těch, které jsou uváděny v tomto i předchozích usneseních rady, mj. otázky 
týkající se finančního hospodaření obce 
 
905/31  souhlasí 
s ukončením nájmu nebytových prostor v objektu čp. 27 o výměře 7,41 m2 používaných pro účely 
skladování ke dni 31.12.2016 dle žádosti dosavadního nájemce Renáty Mynářové, IČ : 01524704, 
Dětmarovice 
a 
906/31  schvaluje 
záměr obce pronajmout nebytové (skladové) prostory o výměře  7,41 m2 v objektu čp. 27 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Lhůta pro přijímání žádostí o nájem s uvedením 
podnikatelského záměru je do 15.11.2016 s možným prodloužením ze strany obecního úřadu do 
31.12.2016. 
 
907/31  bere na vědomí 
informaci starosty obce o jeho přípisu na KÚ MSK se žádostí o posouzení možnosti podpory v rámci 
realizace objektu Domova pro seniory 
 
908/31  souhlasí 
s nabídkou Mgr. Františka Hartla – DRAKKNET, Dětmarovice na rozšíření kamerového systému obce, 
a to o prostor parkoviště Koukolná a prostor nového parku před OÚ s tím, že bude uzavřen příslušný 
dodatek ke smlouvě 
 
909/31  bere na vědomí 
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 11.7.2016 do 31.8.2016  (1 zakázka) 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 


