
U S N E S E N Í 
34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne  7.11.2016 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
948/34  souhlasí 
s  použitím  částky  47.976,50 Kč  s DPH  z investičního fondu školy k pokrytí služeb vybrané firmy při 
výkonu zadavatelské činnosti – výběru zhotovitele na rekonstrukci elektroinstalace ve škole dle 
žádosti ředitele školy ze dne  10.10.2016 
 
949/34  souhlasí 
se zapojením Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové organizace do projektu 
v rámci Operačního projektu výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony  pro  ZŠ a MŠ I, s realizací projektu v případě schválení žádosti 
o dotaci a s přijetím dotace v případě schválení žádosti, a to dle žádosti ředitele školy ze dne 
3.11.2016 
 
950/34  nemá námitek 
k předloženému návrhu ředitele ZŠ a MŠ Dětmarovice „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ s tím, že doporučuje, aby byly zachovány  limity  dle  původní směrnice z roku 2011 
 
951/34 bere na vědomí 
„Výroční zprávu 2015/2016“ Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace     
 
952/34  projednala 
kritéria KÚ MSK pro podání návrhu na ocenění  pedagogických  pracovníků škol u příležitosti Dne 
učitelů v roce  2017  s tím, že ředitel školy zpracuje příslušný návrh v tomto směru 
 
953/34  projednala 
za  účasti  ředitele  otázky spojené s činností školy, mj. – kromě problematiky zmíněné v předchozích 
usneseních – otázky spojené s drogovou problematikou zejména v oblasti prevence, hrazení nákladů 
na autobus k dopravě dětí na plavání apod. 
 
954/34  jmenuje 
v souladu s ust. § 167 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. členem školské rady Základní školy a 
Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace za obec jako  zřizovatele : 
Ing. Leonarda Mynáře 
 
955/34  neschvaluje 
poskytnutí  podpory  na činnost Linky bezpečí  
 
956/34  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit poskytnutí další dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice na projekt ve 
výši 150.000.- Kč dle žádosti SK ze dne 5.9.2016 (viz usnesení ZO č. 166/10 ze dne 16.12.2015 o 
poskytnutí dotace, jakož i usnesení RO č. 903/31 ze dne 5.9.2016 týkající se požadavku SK) 
 
957/34  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 75.000.- 
Kč  (pro  5 konečných uživatelů) dle předloženého návrhu 
 
958/34  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 jednomu 
občanu Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s tímto občanem 
 
959/34  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 14 úpravy schváleného rozpočtu roku 2016 k 7.11.2016“ dle předloženého 
návrhu 
 
960/34  projednala 
za účasti příslušné referentky OÚ předložený „Rozpočtový výhled na období 2017 – 2020“ a plán 
rozvoje obce 2016 – 2022 s tím, že po diskuzi k této problematice bylo dohodnuto  doplnění 
(upřesnění)  některých uváděných údajů 
 
961/34  schvaluje 
vyřazení 4 nerealizovaných investičních akcí dle předloženého návrhu, na které byly zpracovány 
projekty, studie či žádosti o dotaci v celkové hodnotě 145.940,90 Kč, neboť předmětné akce nebudou 
v předpokládané podobě realizovány 
 
962/34  projednala 
v rámci přípravy prosincového ZO  „Podklad pro návrh rozpočtu na rok 2017“ a návrhy  investičních 
akcí na rok 2017 (s výhledem do roku 2019) 
 
963/34  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit převedení částky cca 30 tis. Kč  na účel pokračování oprav interiéru fary 
dle žádosti Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény Dětmarovice ze dne 31.10.2016 (viz 
usnesení ZO č. 190/2 ze dne 16.3.2016 o poskytnutí dotace farnosti)  
 
964/34  souhlasí 
jako vlastník sousedního pozemku s umístěním vodovodní přípojky, vodoměrné šachty a části 
domovního rozvodu vody na pozemku parc.č.4588 v k.ú. Dětmarovice)  za účelem výstavby  
vodovodu k rodinnému domku čp. 915  - stavebník  Ing. Petr Gryc, Dětmarovice 
 
965/34  bere na vědomí 
informaci o podané žádosti MUDr. Marie Slívové a MUDr. Jana Slívy, oba Dětmarovice,  o povolení 
výjimky v souvislosti se „Stavebními úpravami a změnou užívání objektu čp. 720 v Dětmarovicích“,  a 
to pro nové využití tohoto objektu jako rodinného domu o třech bytových jednotkách 
 
966/34  bere na vědomí 

dopis pana Josefa Dudzika Dětmarovice,  ve věci údržby jeho pozemků u místní komunikace. 
 
967/34  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro umístění části veřejně přístupné 
účelové komunikace na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 4481 v k.ú. Dětmarovice – stavebník   
Martin Dluhý, Bohumín. Veřejně přístupná účelová komunikace bude na pozemku obce postavena na 
náklady žadatele, který rovněž zajistí na své náklady řádnou údržbu této části komunikace. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu existence předmětné stavby  bezúplatně.  
 
 



968/34  schvaluje 
vstup na pozemek a provedení překopu komunikace na pozemku ve vlastnictví obce parc.č.  1934/1 
v k.ú. Dětmarovice pro účely uložení plynové přípojky k pozemku parc.č. 1575/6 v k.ú. Horní Lutyně, 
obec Orlová – stavebník Radim Spurný a  Pavlína Spurná, Ostrava - Poruba. Po ukončení prací uvede 
stavebník na vlastní náklady komunikaci v místě překopu do původního stavu. 
a 
969/34  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – 
plynové přípojky mezi Obcí Dětmarovice a Radimem a Pavlínou Spurnými, Ostrava -  Poruba. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu životnosti plynové přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč + 
DPH za 1 m plynové přípojky, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH. 
 
970/34  neschvaluje 
provedení opravy příjezdové komunikace na pozemku parc. č. 748 v k.ú. Dětmarovice vedoucí 
k rodinným domkům čp. 875, 1105 a 902 dle žádosti Bedřicha a Marie Malcharových, oba 
Dětmarovice   
 

971/34  souhlasí 
s provedením výměny sloupu elektrického vedení NN na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1769 
v k.ú. Dětmarovice – žadatel ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín 4 
 
972/34  souhlasí  
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc.č. 2850/2 v k.ú. Dětmarovice ke komunikaci na 
pozemcích ve vlastnictví obce  parc. č.  2734 a 2853 , oba v k.ú. Dětmarovice z důvodu stavby 
rodinného domku na pozemku parc.č. 2850/2 v k.ú. Dětmarovice – stavebník Jana a Milan Valových, 
oba Orlová – Lutyně. Dešťová voda z plochy sjezdu bude likvidována  na pozemku parc.č. 2850/2 
v k.ú. Dětmarovice. 
a 
973/34  souhlasí 
s umístěním vodovodní přípojky, vodoměrné šachty a části domovního rozvodu vody na pozemcích 
ve vlastnictví obce parc.č.  2734 a 2853 v k.ú. Dětmarovice. Vodoměrná šachta bude umístěna 
v nezpevněné části pozemku parc.č. 2853 u jeho jižní hranice. 
a 
974/34  souhlasí 
s překopem  komunikace na pozemcích parc.č. 2734, 2853 v k.ú. Dětmarovice pro účely umístění 
vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 2850/2 v k.ú. Dětmarovice 
a 
975/34  schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – 
vodovodní přípojky, vodoměrná šachty a části domovního rozvodu vody  mezi Obcí Dětmarovice a 
Janou a Milanem Valovými, oba  Orlová Lutyně. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti 
vodovodní přípojky, vodoměrné šachty a části domovního rozvodu vody za jednorázovou úplatu ve 
výši 94,- Kč + DPH za 1 m uloženého potrubí, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH. 
a 
976/34  souhlasí  
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 2853 v k.ú. Dětmarovice se stavbou rodinného domu na 
pozemku parc.č. 2850/2 v k.ú. Dětmarovice s tím, že stavba oplocení a přístřešku pro 2 osobní 
automobily s kůlnou bude umístěna 4 metry od osy přilehlé  komunikace  
977/34  souhlasí, 
že  obec Dětmarovice se bude podílet na úhradě ztrátovosti z provozu MHD Orlová na území obce i 
po vyhlášení soutěže Městem Orlová na nového dopravce na MHD Orlová, a to na základě dotazu 
starosty Města Orlová ze dne 4.10.2016 



978/34  bere na vědomí 
informaci ČSAD Karviná a.s., Karviná – Nové Město ze dne 26.10.2016, že v  důsledku nového 
odměňování řidičů ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě (změna bude provedena na 
základě úpravy nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a nařízení vlády č. 589/2006 Sb. a § 117 zákoník práce) 
dojde k navýšení úhrady ztrátovosti z provozu MHD Orlová o cca 80 tis. Kč a k navýšení částky 
k zajištění veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (příměstská doprava zajišťována ČSAD Karviná 
a.s.) o cca 50 tis. Kč. 
 
979/34  schvaluje 
„Plán inventur na rok 2016“ dle předloženého návrhu 
 
980/34  schvaluje 
zadání projektu na podobu a umístění kolumbária dle předloženého návrhu (viz i usnesení RO č. 
892/31 ze dne  5.9.2016) 
 
981/34  souhlasí 
s pokračováním akce na zvýšení bezpečnosti dětí – školáků při převádění přes hlavní silnici v obci na 
období kalendářního roku 2017 
a 
982/34  ukládá 
obecnímu úřadu podniknout potřebné organizační a a administrativní kroky k realizaci usnesení 
Z :  starosta obce 
T : počínaje  8.11.2016 do 31.12.2016 
 
983/34  schvaluje 

               ceny pro odvoz odpadu na rok 2017  takto : 
 
               popelnice 110l odvoz 1x2 týdny           500.-Kč 
               popelnice 110l odvoz 1x4 týdny (max. 2 osoby v domě)           0 
               popelnice 240l plast nebo 2 ks popelnice 110l, odvoz 1x2 týdny    1.500.-Kč 
               kontejner velkoobjemový (10 rod. domů), odvoz dle potřeby                        0 
               kontejner 1100l (10 rod. domů), odvoz 1x týden             0 
              3ks kontejnerů 1100l odvoz 1x týden – bytovky č. 1049-1052                12.000.-Kč 
               kontejner 1100l odvoz 1x 2 týdny – bytovka č. 1033,6                   2.000.-Kč 
               popelnice na bioodpad 240l (březen-listopad), odvoz 1x 2týdny                     500.-Kč 

 
984/34  bere na vědomí 
Zprávu o činnosti komise životního prostředí za rok 2016 předloženou jejím předsedou 
 
985/34  projednala 
žádost nájemce (provozovatele) Dělnického domu Vladimíra Adamčíka – 3 D o zakoupení židlí do 
tohoto objektu v počtu minimálně 80 kusů a pověřila starostu obce – s přihlédnutím k dosavadnímu 
nevyhovujícímu stavu zjištěnému  u 100 ks (zhruba 1/3 podílu z celkového počtu)  - učinit poptávku 
na 100 ks židlí, mj. s přihlédnutím k zajištění potřebné jednotnosti pořizovaného vybavení 
 
986/34  bere na vědomí 
Zprávu o činnosti sociální komise v  roce  2016   předloženou její předsedkyní 
 
987/34  jmenuje 
členkou  Komise  pro občanské záležitosti (SPOZ) paní Dagmar Rosmanovou 
 
 



988/34  projednala 
otázky spojené s přípravou a programem prosincového zasedání zastupitelstva obce, kde některá 
doporučení pro ZO byla probrána na této i minulé schůzi rady 
 
989/34  schvaluje 
„Výzvu k účasti v zakázce malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace“ zahrnující 
provedení „III. etapa odkanalizování obce Dětmarovice (střed)“ dle předloženého návrhu včetně 
seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení 
 
990/34  schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 se společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., IČ :  44264186, Praha 8, ke 
smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace v rámci projektu „Kanalizace na Olmovci“ dle 
předloženého návrhu 
 
991/34  souhlasí  
za účelem realizace stavby: Odkanalizování lokality Šlog a Základní školy v Dětmarovicích : 
- s výstavbou šachty ŠI - kanalizační řad G1 
a 
- s příčným překopem místní komunikace na pozemku ve vlastnictví obce parc . č. 4276/2    v k.ú. 
Dětmarovice - po polovinách uložení vodovodní přípojky a odpadního kanalizačního potrubí V2, 
s tím, že celková plocha záboru je cca 20 m2  
 
992/34   souhlasí 
s umístěním a provedením stavby kanalizace „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. 
etapa, Koukolná“ na pozemcích ve vlastnictví  obce : 
-parc. č. 3365, 3366, 3367, 3368/3, 3368/4, 4016/1, 4016/2, 4016/3, 4041/2, 4042/1, 4042/11, 4043, 
4059/1,4059/2, 4060/1, 4060/2, 4060/3, 4061/8, 4062, 4065/2, 4066/7, 4070, 4085, 4098, 4138, 
4160/4 a 4172/1 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dětmarovice a katastrální 
území Dětmarovice 
-parc. č. 31 a 56  zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dětmarovice a katastrální 
území Koukolná 
-parc. č. 4083 a 4084 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 2739 pro obec Dětmarovice a 
katastrální území Dětmarovice 
 
993/34  schvaluje  
uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu týkající se stavby „Decentralizované 
odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“ s vlastníky pozemků, na nichž má být stavba 
umístěna  
 
994/34  schvaluje 
realizaci nových webových stránek obce na doméně detmarovice.cz 
 
995/34  schvaluje 
prodloužení doby rozšíření počtu zaměstnanců na stavebním úřadu dle usnesení RO č. 71/2 ze dne 
8.12.2014  a navazující usnesení RO č. 419/12 ze dne 7.9.2015 na dobu určitou do 31.12.2017 
 
996/34  bere na vědomí 
informaci tajemníka OÚ o ukončení pracovního poměru k obci zaměstnanců v rámci veřejně 
prospěšných prací ke dni  31.10.2016  
 
997/34  bere na vědomí 
informace starosty obce  týkající  se : 



-možností k zajištění řádného ukládání materiálů ve sběrném místě u motorestu v Koukolné 
-chystané úpravy v oblasti sociálního bydlení včetně zajišťování sociálních bytů obcemi 
-jeho  jednání  na KÚ MSK ve věci Domova pro seniory 
-organizace  zajišťování  investičních a jiných činností v rámci  obecního  úřadu 
-některých aspektů v činnosti Dětmarovického Okénka 
-žádosti o povolení hostování lunaparku na obecní pouti 2017 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Ladislav Rosman v.r.                                  Mgr. Libor Stáňa v.r. 
    starosta obce Dětmarovice                                                    místostarosta obce Dětmarovice 
       
  
 
 


