
                                                                        U S N E S E N Í 
38. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne   6.2.2017 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
1083/38  projednala 
za účasti člena zastupitelstva Ing. Lumíra Jendryščíka. MBA otázky vzájemných vztahů a spolupráce 
mezi obcí a římskokatolickou farností, mj. pokud jde o otázky finanční podpory formou dotací i jinou 
formou ze strany obce 
 
1084/38  schvaluje 
realizaci letního příměstského tábora v Dětmarovicích  (v areálu školy) v trvání dvou po sobě 
následujících týdnů 10.7. – 14.7. a 17.7. – 21.7 2017 pořádaného Domem dětí a mládeže Orlová  
 
1085/38  souhlasí  
s udělením výjimky z dopravního značení „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ umístěného na 
místní komunikaci  2b  na pozemku parc. č. 4703/8 v k.ú. Dětmarovice, a to pro nákladní automobily 
s hmotností do 15 t, které budou zajišťovat demolici rodinného domku čp. 107  umístěného na 
pozemku parc.č. 4492 v k.ú. Dětmarovice – žadatel MITARE INVEST, s.r.o., Ostrava –Vítkovice,  
zastoupený Bc. Markem Hawlikem 
 

1086/38  doporučuje  
zastupitelstvu obce schválit změnu hranice katastru obce dle návrhu Města Orlová ze dne 11.1.2017, 
a to převedením pozemku parc.č. 1418/5 v k.ú. Dětmarovice – ostatní plocha o výměře 127 m2 do 
katastru Horní Lutyně, obec Orlová 
 

1087/38  projednala 
žádost projektantky Ing. Idy Macháčkové, Ostrava - Hrabůvka o vyjádření k projektové dokumentaci 
„Příjezd a parkoviště u motorestu v Koukolné“ s tím, že je nezbytné nejdříve provést úpravu 
majetkových vztahů mezi Obcí Dětmarovice a vlastníkem pozemků parc.č. 4042/14 a 4042/6 v k.ú. 
Dětmarovice týkající se zajištění přístupu do budovy sálu čp. 1071 a umístění části komunikace na 
pozemku obce parc.č.  4042/1 v k.ú. Dětmarovice 
 

1088/38  bere na vědomí 
informaci náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 9.1.2017 týkající se financování 
veřejné osobní dopravy – legislativního dopadu v oblasti odměňování řidičů 
 

1089/38  souhlasí 
s projektem stavby pro územní rozhodnutí „Dětmarovice – posunutí sloupu VN parc.2642/7“ dle 
žádosti  společnosti ENPRO Energo s.r.o., Valašské Meziříčí, zastupující společnost ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín IV - Podmokly 
a 
1090/38  schvaluje 
uzavření „ Smlouvy o uzavření budoucí  smlouvy o  zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. IE -12-8004836/VB/007“  pro akci „Dětmarovice – posunutí sloupu VN parc. 
2642/7“ mezi Obcí Dětmarovice a ČEZ Distribuce, a.s.,Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností 
ENPRO Energo s.r.o.   Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 
391,- Kč + DPH za 1 m nadzemního vedení VN. 
 

 
 



1091/38  bere na vědomí 
dopis vlastníka pozemků parc.č. 2236/1 a 2236/2 v  k.ú. Dětmarovice  vyjadřující nesouhlas 
s výkupem těchto pozemků  z důvodu  zamýšlené  stavby vedení odvodnění místní komunikace 
 
1092/38  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemků, na jejichž částech byla realizována stavba „Místní 
komunikace V Dolku“,  parc.č. 2978 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 a parc. č. 
2969/1 trvalý travní porost o výměře 50 m2, oba v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Martiny Kvonné,  
Bohumín  –  Starý Bohumín, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,-Kč/m2 
 

1093/38  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 2770/1 v k.ú. 
Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 206 m2 z vlastnictví Bohumila Stáni, 
Dětmarovice, Marty Dluhé, Bohumín, Aleše Gvozdeka, Orlová - Poruba a Vladimíra Gvozdeka,  
Bohumín - Pudlov do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2 
 
1094/38  neschvaluje 
záměr pronajmout plochu na fasádě budovy Dělnického domu čp. 110 pro umístění reklamní plachty 
(banneru) pro supermarket  Kaufland dle žádosti společnosti Vsign s.r.o., Třinec 
 
1095/38  schvaluje  
Dodatek č. 9 Smlouvy obce a ČSAD Karviná a.s.o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dětmarovice dle předloženého návrhu  
 

1096/38  souhlasí 
s umístěním stavby domovní ČOV Piešťanský, akumulační nádrže a vsakovacího drénu pro zasakování 
vyčištěných odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc.č. 1931/2 v k. ú. Dětmarovice – 
žadatel společnost Hellstein spol. s r.o., Šenov 
 
1097/38  souhlasí 
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc.č. 4207/14 k.ú. Dětmarovice k místní 
komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 4172/1 v k. ú. Dětmarovice z důvodu stavby 
rodinného domku na pozemku 4207/14 s tím, že definitivní povrchová úprava plochy sjezdu na 
pozemku  parc.č. 4172/1 bude provedena až po realizaci nového připojení pozemku parc.č. 4207/6 v  
k.ú. Dětmarovice k místní komunikaci -  stavebník Michal Střelec, Doubrava, zastoupený Miroslavou 
Mikulkovou, Václavovice 
a  
1098/38  souhlasí 
s umístěním a provedením stavby vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 4207/14 v k.ú. Dětmarovice 
v pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 4172/1 v k.ú. Dětmarovice v rozsahu dle předloženého 
celkového situačního výkresu stavby „Novostavba rodinného domu Dětmarovice parc.č. 4207/14“ 
s tím, že vodoměrná šachta bude umístěna mimo pozemek ve vlastnictví obce Dětmarovice 
a 
1099/38  souhlasí 
s provedením protlaku pod tělesem místní komunikace na pozemku parc.č. 4172/1 v k.ú. 
Dětmarovice pro uložení vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 4207/14 v k.ú. Dětmarovice 
a  
1100/38  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene  služebnosti inženýrské sítě -
vodovodní přípojky umístěné na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 4172/1 v k.ú. Dětmarovice mezi 
Obcí Dětmarovice a stavebníkem Michalem Střelcem, Doubrava. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu  životnosti vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč +DPH za 1 m vodovodní 



přípojky, nejméně však 600,- Kč + DPH. 
 
 1101/38  bere na vědomí 
„Inventarizační zprávu“ o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2016 dle schváleného Plánu 
inventur  (usnesení RO 979/34 ze dne  7.11.2016) 
 
1102/38  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 3 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k 6.2.2017“ dle předloženého 
návrhu 
 
1103/38  schvaluje 
poskytnutí finanční částky 50.000.-Kč  společnosti Svatováclavský hudební festival, z.s., Ostrava – 
Moravská Ostrava  na pořádání koncertů v kostele v Dětmarovicích  dne 1.7.2017 v rámci cyklu 
Čtvero ročních období a dne 5.9.2017 v rámci 14. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2017 
a uzavření příslušné pořadatelské smlouvy 
 
1104/38  schvaluje 
přijetí pracovníka sociálních služeb se zaměřením na pečovatelskou činnost v domácnosti (viz 
usnesení RO 590/23 ze dne  8.2.2016) na dobu neurčitou 
 
1105/38  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 17 občanům 
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
 
1106/38  stanoví  
cenu vstupenky  na : 
-vystoupení  Karla Šípa v pořadu s názvem „Minipárty“ ve dvojici s Josefem Náhlovským dne 6.4.2017 
na  150 .-Kč  na osobu 
-vystoupení skupiny DUO JAMAHA dne 28.4.2017  na  100.-Kč  na osobu 
 
1107/38  schvaluje 
snížení nájmu nájemci Dělnického domu Vladimíru Adamčíkovi na základě jeho žádosti o snížení 
nájmu, a to o 20% na období roku 2017 
 
1108/38  neschvaluje 
přistavení velkoobjemového kontejneru 1100 l pro odkládání bioodpadu v lokalitě Olmovec  na 
hranici pozemku parc. č. 1519/6 v k.ú. Dětmarovice dle žádosti občanů doručené  dne 25.1.2017 
 
1109/38  bere na vědomí  
informaci starosty obce o současné situaci v oblasti výstavby domova pro seniory 
 
1110/38  bere na vědomí  
informaci starosty obce o současné situaci v oblasti obchvatu 
 
1111/38  projednala 
otázky spojené s možnou úpravou směrnice o zadávání veřejných zakázek 
 
1112/38  rozhodla  
svolat zasedání zastupitelstva obce na 22.3.2017 a projednala některé další otázky spojené s jeho 
přípravou a programem, mj. novelu vládního nařízení o odměňování zastupitelů  apod. 
 



1113/38  bere na vědomí 
výsledky 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  30.1.2017 týkajícího se zejména žádostí o 
dotace včetně stanoviska členů zastupitelstva, že záležitosti dotací jsou v kompetenci rady obce 
 
1114/38  bere na vědomí 
informaci starosty obce o „Žádosti občanů o zřízení střelnice na k.ú. Dětmarovice“ a případném 
dalším postupu v tomto směru 
 
1115/38  nemá připomínky 
k návrhu změny č. 2  Územního plánu Dolní Lutyně 
 
1116/38  bere na vědomí  
informaci starosty obce a stavebního úřadu týkající se výstavby skleníků na pozemcích v k.ú. Dolní 
Lutyně  a postavení obce jako účastníka řízení u stavby „Skleníky Dolní Lutyně - přípojky“ 
 
1117/38  bere na vědomí 
informaci starosty obce o nařízení Státní veterinární správy z dnešního dne (6.2.2017) stanovící 
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (tzv. ptačí 
chřipky), jakož i o zabezpečení úkolů uložených obcím v ochranném pásmu, tedy i obci Dětmarovice, 
zejména pokud jde o soupis všech dotčených hospodářství 
 
1118/38  bere na vědomí 
přípis Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce ze dne 13.1.2017 o výsledku šetření 
stížnosti na ZŠ a MŚ Dětmarovice  včetně konstatování inspekce, že stížnost je v jednom bodě 
nedůvodná a v druhém bodě neprokazatelná 
 
1119/38  bere na vědomí 
starostou obce předložené nabídky na zpracování filmového dokumentu o obci (viz usnesení RO 
1065/36 ze dne 9.1.2017) 
a 
1120/38  vybírá 
na zpracování tohoto dokumentu firmu Petr Gomola, IČ : 16612906,  Havířov 
 
1121/38  schvaluje  
podání žádosti o získání dotace  poskytované ministerstvem zemědělství v programu 129 660 
„Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“ na opravu centrálního kříže na 
místním hřbitově 
 
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Rosman v.r.                                  Mgr. Libor Stáňa v.r. 
    starosta obce Dětmarovice                                                    místostarosta obce Dětmarovice 
       
  
 
 


