USNESENÍ
33. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 3.10.2016
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů

911/33 souhlasí
s použitím částky cca 35.000 .- Kč s DPH z investičního fondu školy k pokrytí nutné opravy
keramické pece dle žádosti ředitele školy ze dne 14.9.2016
912/33 bere na vědomí
předložený návrh ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace „Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ s tím, že se k dané problematice vrátí na své příští schůzi
913/33 souhlasí
s použitím částky 36.400 .- Kč s DPH z rezervního fondu školy k pokrytí nákladů na první termín
akce „Stínování“ (praktické předvedení a představení technických, řemeslných oborů, profesí a služeb
formou přímého zapojení žáků školy do výuky žáků SŠ Dakol) dle žádosti ředitele školy ze dne
30.9.2016
914/33 projednala
doporučení sociální komise z jejího jednání dne 12.10.2016, mj. pokud jde o možnost snížení
měsíčního poplatku za pobyt dětí v MŠ v obci a zařazení do návrhu rozpočtu obce na rok 2017 částky
200.000.-Kč na ozdravný pobyt pro seniory
915/33 souhlasí
s poskytnutím částky 2.000.- Kč při narození dítěte v rámci „vítání občánků“ s tím, že starosta prověří
formu realizace tohoto záměru a jeho předpokládaný finanční rozsah
916/33 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 13 úpravy schváleného rozpočtu roku 2016 k 3.10.2016“ dle předloženého
návrhu
917/33 projednala
žádost Petra a Vlastimily Siudových, Petra a Markéty Siudových, Libora a Dagmar Petrášových a
Miroslavy Holé o opravu komunikace na pozemku parc.č. 3577 v k.ú. Dětmarovice jejím
vyasfaltováním
a
918/33 rozhodla
navrhnout vlastníkům pozemku parc. č. 3577 jeho prodej do vlastnictví obce za smluvní cenu 60.Kč/m2
919/33 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc.č. 1061/7 v k.ú. Dětmarovice stavebníků
Radovana a Jany Mžikových, Dětmarovice, zastoupených Janem Czernekem, zástupcem
zprostředkovatelské kanceláře, Český Těšín, k místní komunikaci na pozemku parc.č. 1060 v k.ú.
Dětmarovice z důvodu stavby rodinného domku na pozemku parc.č. 1061/7 v k.ú. Dětmarovice.
Dešťová voda z plochy sjezdu bude likvidována na tomto pozemku parc.č. 1061/7 v k.ú. Dětmarovice.
a
920/33 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. 1061/7 v k.ú. Dětmarovice
a
921/33 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojky, vodoměrné šachty, části domovního rozvodu vody a části zpevněného sjezdu na
pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1060 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a stavebníky
Radovanem a Janou Mžikovými, Dětmarovice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životností
vodovodní přípojky, vodoměrné šachy a domovního rozvodu vody za jednorázovou úplatu ve výši 94,Kč + DPH za 1 m rozvodu vody, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH.
922/33 projednala
žádost Pavlíny Mazurkové, Dětmarovice, o provedení uložení odvodňovacích žlabů na místní
komunikaci parc.č. 100 v k.ú. Dětmarovice mezi hasičskou zbrojnicí a budovou čp. 30 – hospodou u
Bartečka (obcí předběžně zjištěná cena činí cca 60 tis. Kč včetně DPH)
a
923/33 rozhodla
navrhnout žadatelce realizaci navrhované činnosti s jejím finančním podílem v rozsahu jedné
poloviny
924/33 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 3976 v k.ú.
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 948 m2 z vlastnictví paní Olgy
Mouricové, Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
925/33 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 3000/1 v k.ú.
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 200 m2 ze spoluvlastnictví
Renáty Adamczykové, Dětmarovice, Jarmily Štefkové, Dětmarovice a Lumíra Štefka, Hluk, do
vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
926/33 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 2909/4 v k.ú.
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3309 m2 z vlastnictví paní Dagmar
Klusové, Bohumín, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
927/33 souhlasí
s napojením novostavby rodinného domku umístěného na pozemku parc.č. 672 v k.ú. Dětmarovice
na vodovodní řad ve vlastnictví obce umístěný na pozemku parc.č. 656 v k.ú. Dětmarovice –
stavebník Mgr. František Hartl, Dětmarovice, zastoupený Ing. Michalem Kratochvílem, Orlová
a
928/33 souhlasí
se stavbou sjezdu na pozemek parc.č. 672 v k.ú. Dětmarovice v ochranném pásmu vodárenského
zařízení (vodovodu) v majetku obce Dětmarovice s tím, že povrch sjezdu musí být snadno
rozebíratelný (zámková dlažba)
a
929/33 souhlasí
se stavbou rodinného domku na pozemku parc.č. 672 v k.ú. Dětmarovice – stavebník Mgr. František
Hartl, Dětmarovice

930/33 souhlasí
s připojením veřejně přístupné účelové komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 4507/1 v k.ú.
Dětmarovice, na místní komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 4481 v k.ú. Dětmarovice
z důvodu výstavby rodinných domů -- stavebník účelové komunikace Martin Dluhý, Havířov.
Odvodnění účelové komunikace bude provedeno do vsakovacích jam, které budou vybudovány podél
účelové komunikace na pozemku ve vlastnictví investora.
931/33 ruší
usnesení rady č. 753/28 ze dne 6.6.2016 (prodej dle tohoto usnesení se nepodařilo realizovat)
a
932/33 schvaluje
likvidaci ramp tvořících bývalé skateboardové hřiště (umístěné dříve v areálu základní školy) formou
jeho fyzické likvidace, a to odvozem do šrotu
933/33 neschvaluje
úpravu (doplnění světla) veřejného osvětlení na sloupě na pozemku parc. č. 2635 v k.ú. Dětmarovice
dle žádosti Jiřího Šperlíka, Dětmarovice podepsané dalšími 4 občany Dětmarovic
934/33 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Zpevnění břehu potoka Glembovec
v Dětmarovicích“ společnost PARKSERVIS Mareš s.r.o., IČ : 28648285, Bohuslavice, hlavní
provozovna Ostrava - Hrabová
935/33 bere na vědomí
předloženou zprávu týkající se revitalizace parku před Dělnickým domem a jednání v této věci (viz
usnesení RO č. 893/31 ze dne 5.9.2016), z níž vyplývá, že vzhledem ke stanoveným podmínkám není
možno dotaci na tento účel získat
936/33 schvaluje
„Směrnici pro zadávání veřejných zakázek obce Dětmarovice“ upravující postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách dle
předloženého návrhu s tím, že finanční limity zůstávají v zásadě zachovány jako u dosavadní (zrušené)
směrnice schválené RO usnesením č. 440/17 dne 7.11.2011
937/33 bere na vědomí
předloženou zprávu společnosti Tebodin Czech Republic, s.r.o. „Kanalizace na Olmovci“ týkající se
posouzení výstavby kanalizace pro 25 rodinných domů (81 EO = ekvivalentních obyvatel) v části
Olmovec
a
938/33 ukládá
starostovi obce jednat se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava (SmVaK) s cílem
dosáhnout napojení přečerpávané hmoty do stávajícího potrubí v Orlové
Z : starosta obce
T : 31.10.2016
939/33 souhlasí
na základě doporučení Policie ČR Dětmarovice s rozšířením kamerového systému obce, a to o
monitorování prostoru nadjezdu a vlakového nádraží s tím, že bude uzavřen příslušný dodatek ke
smlouvě s poskytovatelem systému

940/33 bere na vědomí
předložené návrhy k realizaci nových webových stránek obce s tím, že ke vzneseným připomínkám a
návrhům na případné doplnění či upřesnění se vrátí na své příští schůzi
941/33 bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti (SPOZ) v roce 2016 předloženou její předsedkyní
942/33 souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce za účelem provozování veřejného pohřebiště (hřbitova) na
pozemcích parc. č. 2 a 11, oba k.ú. Dětmarovice včetně pozemku parc. č. 22 dle návrhu zaslaného
Římskokatolickou farností Dětmarovice s tím, že dobu výpůjčky navrhuje stanovit přesným datem, tj.
do 31.12.2026
943/33 schvaluje
odpis pohledávky nedoplatku za energie v prodejně textilu - budově čp. 900 za rok 2005 ve výši
10.104,70 Kč dle předloženého návrhu
944/33 schvaluje
podání žádosti o dotace z „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017
financovaného z kapitoly 313 MPSV (státního rozpočtu)“ vyhlášeného Moravskoslezským krajem
945/33 bere na vědomí
výsledky 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.9.2016
946/33 bere na vědomí
informaci starosty obce o přípravě zájezdu do adventní Wroclawi dne 17.12.2016. který zajišťuje
obecní úřad a jehož náklady si hradí účastníci zájezdu
947/33 bere na vědomí
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 05.09.2016 do 03.10.2016 (2 zakázky) dle bodu 1
písm. d) směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

