USNESENÍ
36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 9.1.2017
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1033/36 schvaluje
návrh darovací smlouvy mezi Základní školou a Mateřskou školou Dětmarovice, příspěvková
organizace a společností ENVIROX s.r.o., IČ : 24824968, Praha 4 o poskytnutí věcného daru - sušáku
na výkresy v hodnotě 8.910.-Kč, který bude zařazen do inventáře mateřské školy v Koukolné
1034/36 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 1 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k 9.1.2017“ dle předloženého
návrhu
1035/36 bere na vědomí
informaci o proplacení nákladů ve výši 3.565.- Kč včetně DPH obcí vlastníkům rodinného domu čp.
480 na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky s tím, že tyto náklady dle zákona hradí
vlastník vodovodního řadu, kterým je v v daném případě obec
1036/36 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 2 občanům
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
1037/36 bere na vědomí
informaci starosty obce o dosavadním průběhu řešení možnosti odvodnění komunikace vedoucí
k rodinnému domu čp. 1264 (viz usnesení RO 1013/35 ze dne 5.12.2016)
1038/36 souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací společnosti CROSS Zlín, a.s., Zlín pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67“
a
1039/36 souhlasí
se vstupem na pozemky ve vlastnictví obce parc.č. 4927/1, 4927/3, 4927/6, 711, 4926/1 a 4703/8,
všechny v k.ú. Dětmarovice a s realizací stavby „Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67“
na těchto pozemcích
a
1040/36 souhlasí
se stavbou „Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67“ v ochranném pásmu kanalizace a
rozvodné sítě veřejného osvětlení, které jsou ve vlastnictví obce
1041/36 souhlasí
jako soused a vlastník stavby místní komunikace na pozemku parc.č. 3971 v k.ú. Dětmarovice se
stavbou rodinného domku včetně přípojek vody, elektrické přípojky NN, žumpy, zasakování
dešťových vod, zpevněných ploch, sjezdu, oplocení a tepelného čerpadla na pozemcích p.č. 3992/1 a
3991/1, oba v k.ú. Dětmarovice dle předložené situace stavby – stavebník David Maruscák a Soňa
Skulinová, oba Dětmarovice, zastoupeni Evou Himlerovou, Bohumín
1042/36 souhlasí
se vstupem na pozemek ve vlastnictví obce parc. č. 3699 v k.ú. Dětmarovice a s uložením vodovodní
přípojky k novostavbě rodinného domku na pozemku parc. č. 3697 v k.ú. Dětmarovice, a to

provedením protlaku pod tělesem místní komunikace na pozemcích parc. č. 3699 a 3702, oba v k. ú.
Dětmarovice – stavebník Pavlína Gletová a Patrik Gleta, oba Karviná – Nové Město, zastoupeni Ing.
Bronislavem Wijackim, Havířov - Podlesí
a
1043/36 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 3699 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a Pavlínou a
Patrikem Gletovými, Karviná - Nové Město. 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.
a
1044/36 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc. č. 3697 v k.ú. Dětmarovice stavebníků Pavlíny a
Patrika Gletových, Karviná - Nové Město, zastoupených Ing. Bronislavem Wijackim, Havířov Podlesí, k místní komunikaci na pozemcích parc.č. 3699 a 3702 v k.ú. Dětmarovice, z důvodu stavby
rodinného domku na pozemku parc.č. 3697 v k.ú. Dětmarovice. Dešťová voda z plochy sjezdu bude
likvidována na pozemku parc.č. 3697 v k.ú. Dětmarovice. Sjezd bude v místě stávajícího silničního
příkopu osazen propustem DN 400 mm, propust bude opatřen šikmými čely se sklonem 45o.
1045/36 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného průjezdnou účelovou komunikací parc. č.
3872/1 v k.ú. Dětmarovice - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 234 m2 z vlastnictví MUDr.
Soni a Mgr. Milana Fusových, oba Orlová - Lutyně, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1046/36 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného průjezdnou účelovou komunikací parc. č.
3778 v k.ú. Dětmarovice - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 z vlastnictví Alexeje a
Naděždy Linhartových, oba Ostrava - Mariánské Hory, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1047/36 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného průjezdnou účelovou komunikací parc. č.
3780 v k.ú. Dětmarovice - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 163 m2 ze spoluvlastnictví
Pavly Holeszové, Karviná - Nové Město, Petra Malíře, Orlová - Lutyně a Jiřiny Topinkové, Karviná Nové Město, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1048/36 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného průjezdnou účelovou komunikací parc. č.
3897 v k.ú. Dětmarovice - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 132 m2 z vlastnictví Anny
Korczové, Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1049/36 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného průjezdnou účelovou komunikací parc. č.
3790 v k.ú. Dětmarovice - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2 z vlastnictví Markéty
Štefánkové, Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2 s tím, že majetkový převod
bude realizován až po zrušení zástavního práva váznoucího na pozemku parc. č. 3790 v k.ú.
Dětmarovice
1050/36 souhlasí
s uložením kanalizačních řádů a kanalizačních přípojek do tělesa obecních komunikací v rámci
investiční akce – stavby „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“
dle žádosti ze dne 5.1.2017
a

1051/36 souhlasí
jako správce vodního toku Glembovec s umístěním výpustního objektu a s vypouštěním
předčištěných odpadních vod do vodního toku Glembovec v rámci stavby „Decentralizované
odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“ dle žádosti ze dne 5.1.2017
1052/36 bere na vědomí
informaci starosty obce o dalších možných způsobech řešení výtoku vody ze země nad Dělnickým
domem (viz usnesení RO č. 999/35 a 1000/35 ze dne 5.12.2016) včetně dalšího jednání ve věci
výkupu dotčených pozemků parc č. 2236/1 a 2236/2 v k.ú. Dětmarovice
1053/36 schvaluje
provedení plošných oprav komunikací položením asfaltového povrchu (koberce) pro rok 2017:
- za hájenkou – od ukončení opravy recyklátem u domu čp. 1315 po křižovatku u čp. 702
- hraniční s Dolní Lutyní od domu čp. 708 po křižovatku u domu 630 - s podílem obce Dolní Lutyně
- zahrádkáři – po sjezd k domu čp. 1122 + řešení odvodu vody (komunikace k Dolku)
- hraniční s Doubravou za domem čp. 333 směrem k domu čp. 240 – s podílem obce Doubravy
- od křižovatky u domu čp. 1263 po dům čp. 184
- část prostoru před nádražím ČD (délka cca 120 m, šířka cca 8 m)
- Glembovec - od křižovatky u domu čp. 186 za křižovatku u domu čp. 689 (hranice s Doubravou)
- plocha pro nohejbal na hřišti TJ Sokol Dětmarovice (cca 380 m2)
1054/36 schvaluje
provedení plošné opravy návozem recyklátu na komunikace :
- Glembovec – k domu čp. 202
- střed – k domu čp. 881
- nad hřbitovem
- na Zálesí- od křižovatky u domu čp. 527 po domy čp. 386 a 1280
1055/36 schvaluje
provádění oprav běžných výtluků na komunikacích v obci a cyklotrase, jakož i :
- části poškozené komunikace na hřbitově
- na komunikaci od domu čp. 1231 po dům čp. 1276
- na komunikaci na Zálesí k domu čp. 125
- na komunikaci končící domem 635
- na komunikaci končící domem čp. 356
1056/36 projednala
informace získané ze strany MPSV v rámci vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020“
týkající se možnosti získání dotace na stavbu Domova pro seniory a rozhodla předložit danou věc
zastupitelstvu obce
1057/36 rozhodla
svolat 17. zasedání zastupitelstva obce na pondělí 30.1.2017, kde hlavním bodem programu bude
téma žádosti o dotaci na stavbu Domova pro seniory, jakož i jiné investiční akce, pozemkové
záležitosti, opravy komunikací apod.
1058/36 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování žádosti o dotaci k projektu
„Domov pro seniory v Dětmarovicích“ na základě vyhlášení 1. výzvy MPSV ČR, program 013310 dle
předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení

1059/36 bere na vědomí
informaci starosty obce o základních investičních akcích v roce 2017, zejména v návaznosti na
program rozvoje obce v oblasti investic schválený zastupitelstvem obce v prosinci 2016, mj. pokud
jde o hlavní investiční akci - kanalizaci, jakož i domov pro seniory (viz předchozí usnesení), klubovnu
zahrádkářů apod.
1060/36 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Stavba klubovny
Českého zahrádkářského svazu v Dětmarovicích“ dle předloženého návrhu včetně seznamu
dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
1061/36 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce koupelen
v budově čp. 670 v Dětmarovicích – Dům s pečovatelskou službou“ dle předloženého návrhu včetně
seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
1062/36 bere na vědomí
informaci starosty obce „Stav v oblasti změny č. 1 územního plánu Dětmarovice“
1063/36 schvaluje
rozúčtování nákladů za odvoz fekálií v roce 2016 z DPS č. 670 (tzv. velká DPS), z DPS č. 960 (tzv. malá
DPS) a z obecních bytů v budově čp. 900 s podílem úhrady ze strany obce dle předloženého návrhu
1064/36 souhlasí
s umístěním telekomunikačních prvků na střechu budovy čp. 670 dle žádosti Mgr. Františka Hartla,
DRAKKNET, IČ : 68174535 ,Dětmarovice, ze dne 4.1.2017
1065/36 schvaluje
vytvoření filmového dokumentu prezentujícího záběry ze života obce po dobu celého roku s tím, že
starosta obce bude informovat radu o krocích podniknutých k realizaci tohoto záměru
1066/36 projednala
otázku případného označení geoanomálie s možnými pozitivními energetickými vlivy ve středu obce
včetně předchozího bližšího prověření tohoto místa, dle návrhu občana
1067/36 souhlasí
s upřesněným „Návrhem postupu realizace přípojek kanalizace“ dle předloženého návrhu, který bude
předložen na program lednového zasedání zastupitelstva obce
1068/36 schvaluje
oslovení firem pro zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek vlastníků nemovitostí
vedených mimo budovu k napojení na kanalizační řad ve vlastnictví obce, jakož i pro realizaci těchto
přípojek
1069/36 schvaluje
uzavření „Dohody č. 990/PR/KA/2016 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do
ochranného pásma vodního díla“ mezi Obcí Dětmarovice jako investorem stavby „Odkanalizování
lokality Šlog a základní školy v Dětmarovicích“ a společností Severomoravské vodovody a
kanalizacemi Ostrava a.s., Ostrava jako vlastníkem a provozovatelem vodovodního řadu DN 200 GG, a
to dle předloženého návrhu

1070/36 schvaluje
„Změnový list č. 1“ týkající se stavby „Odkanalizování lokality Šlog a základní školy v Dětmarovicích“ –
objektu SO 01.1 Gravitační kanalizace, části úsek mezi ČS a šachtou Š1 ke smlouvě uzavřené mezi
Obcí Dětmarovice jako objednatelem a společností STASPO spol. s r.o., Ostrava Radvanice jako
zhotovitelem dle předloženého návrhu
1071/36 schvaluje
plán práce Komise životního prostředí na rok 2017 dle předloženého návrhu
1072/36 schvaluje
plán práce Komise pro občanské záležitosti (SPOZ) na rok 2017 dle předloženého návrhu
1073/36 schvaluje
plán práce Sociální komise na rok 2017 dle předloženého návrhu
1074/36 bere na vědomí
výsledky 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2016, zejména pokud jde o realizaci
schváleného programu rozvoje obce pro rok 2017 (viz i usnesení 1059/36)
1075/36 projednala
otázky spojené s přípravou a programem březnového zasedání zastupitelstva obce, mj. volbu
přísedících Okresního soudu v Karviné na období 2017 – 2021
1076/36 schvaluje
podmínky pro poskytnutí věcného daru – poukázky v hodnotě 2.000.-Kč pro narozené dítě s trvalým
pobytem v obci, a to v rámci vítání občánků s účinností od 1.1.2017 dle předloženého návrhu
1077/36 projednala
možnost vydání právního předpisu obce zakazujícího podomní prodej v obci
1078/36 bere na vědomí
informaci starosty obce o rozeslání anketních lístků (dotazníků), jak občané vnímají svou obec a okolí,
se žádostí o jejich odevzdání do 20.1.2017 (viz usnesení RO č.1030/35 ze dne 5.12.2016)

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

