
                                                                        U S N E S E N Í 
39. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne   6.3.2017 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
1122/39  schvaluje 
závazek obce hradit v případě vzniklé potřeby 30% oprávněné provozní ztráty z rozpočtu služby – 
provozu Domova pro seniory v Dětmarovicích 
a 
1123/39  doporučuje  
zastupitelstvu obce schválit přijetí usnesení, kterým závazek obce v tomto rozsahu schvaluje 
 
1124/39  schvaluje 
rozbory hospodaření Základní školy  a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, v roce 
2016 dle předloženého návrhu 
 
1125/39  schvaluje 
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola  a Mateřské škola Dětmarovice, příspěvková 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016 
 
1126/39  schvaluje 
ponechání zlepšeného hospodářského  výsledku za rok 2016 ve výši  308.198,03  Kč  Základní škole a 
Mateřské škole Dětmarovice, příspěvková organizace, s rozdělením : 
příděl do fondu odměn (30% z HV zaokr.) ……………………………..  92.459.-Kč 
příděl do rezervního fondu (zůstatek HV) …………………………….   215.739,03Kč 
  
1127/39  schvaluje 
Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, pro rok 2017 
dle předloženého návrhu 
 
1128/ 39  projednala 
za účasti ředitele školy  úspěšné výsledky „stínování“ žáků 6. až 9. třídy ZŠ (viz usnesení RO 913/33 ze 
dne 3.10.2016) v areálu Středního odborného učiliště Dakol, s.r.o., v Orlové, včetně přípisu ředitele 
SOU Dakol  v tomto směru 
 
1129/39  schvaluje  
na základě předložené „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“ výběr  společnosti  Beskydská 
stavební, a.s, IČ : 28618891, Třinec – Staré Město na zakázku zadavatele Základní škola a Mateřská 
škola Dětmarovice, příspěvková organizace, pod názvem „Rekonstrukce el. rozvodů v objektech 
Základní školy Dětmarovice“ 
 
1130/39  bere na vědomí 
informaci starosty obce a ředitele školy o schválení dotace na projekt „Šablony pro ZŠ a MŠ“  (viz 
usnesení RO 949/34 ze dne 7.11.2016) 
 
1131/39  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 4 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k  6.3.2017“ dle předloženého 
návrhu  
 
1132/39  neschvaluje 
poskytnutí  dotace  Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (HS Orlová) 



1133/39  schvaluje 
poskytnutí dotací organizacím na projekt a činnost v roce 2017  takto : 
 
     
Mobilní hospic Ondráček o.p.s.       5.000.-Kč 
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín (Bartošovice)   1.000.-Kč 
Slezská diakonie – středisko HOSANA Karviná      8.000.-Kč 
Českomoravský svaz chovatelů pošt. holubů Dětmarovice    5.000.-Kč 
Slezská diakonie – EUNIKA Karviná denní stacionář     8.000.-Kč 
Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.       8.000.-Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice      35.000.-Kč 
Spolek za práva občanů obce Dětmarovice       8.000..-Kč 
Myslivecký spolek Zátiší Dětmarovice       45.000.-Kč 
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice – činnost     13.000.-Kč 
Český kynologický svaz Dětmarovice - ZO 088      25.000.-Kč 
SONS OO Havířov – organizace nevidomých         4.000.-Kč 
Základní umělecká škola Rychvald        15.000.-Kč 
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice – činnost       15.000.-Kč 
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice – projekt  Flóra      12.000.-Kč 
Český svaz ochránců přírody ZO Dětmarovice       15.000.-Kč 
SRPŠ při ZŠ Dětmarovice          40.000.-Kč 
ROSKA OSTRAVA             3.000.-Kč 
Český  svaz  včelařů, z.s. – činnost         30.000.-Kč 
a 
1134/39  schvaluje 
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
 
1135/39  nedoporučuje 
zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace pro Český kynologický svaz ZO Dětmarovice – 
Koukolná  029 v jím požadované  výši  65.500.-Kč (dle názoru rady  je přiměřená částka 35.000.-Kč, 
kde rozhodnutí o  poskytnutí v této výši je v její kompetenci) 
 
1136/39  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 23 občanům 
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
 
1137/39  souhlasí 
s vypouštěním dešťových vod z plochy nové asfaltové komunikace umístěné na pozemcích parc.č. 
1600/2, 1602, 1603/1, 1603/2, 1604/2, 4035/1, 4035/2, 4036, všechny  v k.ú. Horní Lutyně a parc. č. 
1418/5 v k.ú. Dětmarovice do bezejmenné vodoteče, která je ve správě obce, a to v rozsahu a 
způsobem dle předložené projektové dokumentace stavby „Obslužná komunikace k čerpací stanici č. 
1, k.ú. Horní Lutyně   
 
1138/39  souhlasí 
s předloženým záměrem stavby „Rodinný dům Turkovi“ na pozemcích parc.č. 4395/8, 4395/9 a 
4396/3, všechny  v k.ú. Dětmarovice, zejména s navrženým způsobem likvidace dešťových vod 
 

1139/39  schvaluje 
dovoz štěrku na komunikaci, která není ve vlastnictví obce: 
Ladislav Rutka -  2 Avie štěrku 



1140/39  schvaluje 
vstup na pozemky ve vlastnictví obce parc.č. 1865/1 a 1886 v k.ú. Dětmarovice a provedení protlaku 
pod místní komunikací pro účely uložení vodovodní a plynové přípojky k pozemku parc.č. 1882 v k.ú. 
Dětmarovice 
a 
1141/39  schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí 
vodovodní a plynové přípojky v pozemcích ve vlastnictví obce parc.č. 1865/1 a 1886  v k.ú. 
Dětmarovice, a to mezi Obcí Dětmarovice a žadateli Angelem Bratovanovem, Praha Libeň a Danielem 
Bratovanovem, Bohumín – Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti 
vodovodní a plynové přípojky, každá přípojka za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč/1m přípojky + 
DPH, nejméně však 600,- Kč+DPH za každou přípojku. Vodoměrná šachta vodovodní přípojky musí 
být umístěna mimo pozemky ve vlastnictví obce Dětmarovice. 
 
1142/39  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit výkup části pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 3959  v k.ú. 
Dětmarovice – orná půda, a to části ve výměře 22 m2, z vlastnictví Petra Konečného, Dětmarovice do 
vlastnictví obce. za smluvní cenu 60.-Kč/m2 
 
1143/39  schvaluje 
provedení opravy sjezdu k rodinnému domu čp. 38 v Dětmarovicích, který se nachází na pozemku ve 
vlastnictví obce parc.č.  4085 v k.ú. Dětmarovice a je využíván k otáčení vozidel rodičů dětí 
umístěných v přilehlé mateřské školce v Koukolné 
 
1144/39  schvaluje 
dovoz kameniva na komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce: 
Ludmila Strončková  1 auto kameniva 
Oldřich  Stronček 1 auto kameniva 
Oldřich a Věra Klimčíkovi, Vlasta  Smitalová   1 auto kameniva 
 
1145/39  bere na vědomí 
dopis společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ostrava  ve věci návrhu obce na odkoupení  
spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 4945/33 v k.ú. Dětmarovice (viz usnesení RO 1008/35 ze 
dne 5.12.2016), v němž uvádí doklady nutné pro rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti tohoto státního 
majetku pro Lesy ČR 
 

 1146/39  souhlasí 
s připojením sousední nemovité věci - pozemku parc.č. 4407/5 v k.ú. Dětmarovice k místní 
komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 4481 v k.ú. Dětmarovice včetně realizace části 
zpevněného sjezdu na tomto pozemku  z důvodu stavby rodinného domku na pozemku parc.č. 
4407/5 – stavebník Libor Kožušník  a Dagmar Kožušníková, Orlová - Lutyně 
 
1147/39  schvaluje  
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 2210/8, 4825/11, 
4838/1 a 4849/1, všechny v k.ú. Dětmarovice, se společností NETIS, a.s., IČ  : 25838938, Návsí, dle její 
žádosti na zveřejněný záměr obce 
 
1148/39  projednala 
podanou nabídku na zveřejněný záměr obce  pronajmout  plochu na stožárech veřejného osvětlení a 
rozhodla se k této problematice vrátit na své příští schůzi  
     
 



1149/39  schvaluje 
zakoupení  30 ks židlí (doplnění za vyřazené) do sálu motorestu v Koukolné  dle žádosti KLUBU 
občanů Koukolná 
 
1150/39  schvaluje 
uzavření „Smlouvy o příjmu odpadu pro kompostárnu“ mez Pavlem Kondziolkou, IČ : 61933406, 
Petrovice u Karviné – Závada jako provozovatelem kompostárny a Obcí Dětmarovice  dle 
předloženého návrhu  
 
1151/39  neschvaluje 
přidělení bytu – nájem v domě s pečovatelskou službou dle žádosti občana vzhledem k nesplnění 
podmínek  stanovených v příslušných „Zásadách“  pro přidělování bytů v DPS schválených radou obce 
     
1152/39  schvaluje 
přijetí  6 (šesti)  zaměstnanců do pracovního poměru  k obci v rámci  veřejně prospěšných prací na 
období od 1.4.2017 do 31.10.2017 
   
1153/39  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit  pravidla pro poskytování příspěvku občanům ve výši 10.000.-Kč na jednu 
realizovanou kanalizační přípojku k objektu RD (viz usnesení ZO 294/17 a 295/17 ze dne 30.1.2017) 
dle předloženého návrhu 
 
1154/39  projednala 
návrh darovací smlouvy s občany na poskytnutí částky 10.000.-Kč  jako finančního daru na jednu 
realizovanou kanalizační přípojku s tím, že se k uvedené záležitosti vrátí v návaznosti na rozhodnutí 
(usnesení) zastupitelstva obce v tomto směru 
 
1155/39  schvaluje 
vyhlášení veřejné zakázky jako zjednodušené podlimitní řízení  včetně Zadávací dokumentace a 
Obchodních podmínek na stavební práce pod označením  „Decentralizované odkanalizování obce 
Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“ dle předloženého návrhu s tím, že řízení na výběr zhotovitele 
v rámci veřejné zakázky bude realizovat vybraná společnost HRAT, s.r.o., IČ : 64087352, Třinec 
a 
1156/39  schvaluje 
členy komise pro otevírání obálek k výše uvedené zakázce : 
1.Ing. Ladislav Rosman 
2.Ing. Jan Juřena 
3. JUDr. Jan Pochylý 
 
a 
 
náhradníky komise pro otevírání obálek k výše uvedené zakázce : 
1.Václav Kyjonka 
2.Hubert Filip 
a 
1157/39  schvaluje 
členy hodnotící komise k výše uvedené zakázce : 
1.Ing. Ladislav Rosman 
2.Mgr. Libor Stáňa 
3.Ing. Marek Svrčina 
4.Ing. Jiří Lindovský (projektant) 
5.Ing. Jan Fochler (projektant) 



 
a 
 
náhradníky hodnotící komise k výše uvedené  zakázce : 
1.Ing.Miroslav Kozel 
2.Dagmar Šnapková 
3.Václav Kyjonka 
 
1158/39  souhlasí, 
aby dřevní hmota vzniklá v rámci stavby kanalizace v Koukolné byla ponechána k využití 
společenským organizacím a jejich členům působícím na území obce 
 
1159/39  schvaluje 
přijetí dotace od poskytovatele Ministerstva životního prostředí (zprostředkovací subjekt Státní fond 
životního prostředí České republiky) ve výši 8.566.337,56 Kč na akci (projekt) „Odkanalizování lokality 
Šlog a Základní školy v Dětmarovicích“  včetně  podmínek poskytnutí dotace 
 
1160 /39   nesouhlasí 
s předloženým návrhem studie projektové dokumentace  na stavbu „III. etapa odkanalizování obce 
Dětmarovice (střed“ s tím, že starosta obce zajistí její úpravu (přepracování) dle vznesených 
připomínek 
 
1161/39  schvaluje 
předloženou projektovou dokumentaci společnosti Tebodin Czech Republic, s.r.o., Ostrava, pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace na Olmovci“ 
a 
1162/39  souhlasí 
s umístěním předmětné kanalizace v místní komunikaci dle projektové dokumentace 
 
1163/39  schvaluje 
uzavření „Smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu zřídit 
stavbu“ mezi Městem Orlová jako budoucím povinným z věcného břemene a Obcí Dětmarovice jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem realizace stavby „Kanalizace na Olmovci“ dle 
předloženého návrhu 
 
1164/39  bere na vědomí 
informaci starosty obce týkající se základního přehledu došlých odpovědí na dotazníkovou anketu, jak 
občané vnímají svou obec a okolí (viz usnesení RO 1078/36 ze  dne 9.1.2017) 
 
1165/39  bere na vědomí 
informaci starosty obce o dosud realizovaných a probíhajících či připravovaných akcích v rámci plánu 
rozvoje obce včetně možnosti „zahrnutí“ některých námětů vzešlých z dotazníkové ankety 
 
1166/39  projednala 
přípravu některých dalších bodů programu zasedání zastupitelstva obce svolaného na  22.3.2017, mj. 
rozpočtové opatření, jakož i věci spojené s účetní závěrkou k rozvahovému dni 31.12.2016, která 
bude nyní předložena jako návrh a poté bude komplexně spolu se závěrečným účtem obce za rok 
2016 a dalšími materiály předložena červnovému zasedání zastupitelstvu obce (přezkum hospodaření 
obce – audit – proběhne  v květnu 2017) 
 
 
 



1167/39  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit částečnou úhradu účastnického poplatku na studium Univerzity třetího 
věku ve výši 300.-Kč na jeden semestr akademického roku, a to občanům Dětmarovic – poživatelům 
starobního důchodu 
 
1168/39  bere na vědomí 
informaci starosty obce o dalším veterinárním opatření k zamezení šíření tzv. ptačí  chřipky (viz i 
usnesení RO 1117/38 ze dne  6.2.2017) a realizaci příslušných opatření nařízených obci v tomto 
směru 
 
1169/39  bere na vědomí 
předložený  Seznam vybraných zakázek v období od 1.1.2017  do 28.2.2017 (2 zakázky) dle bodu 2  
písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
 
1170/39  projednala 
některé otázky spojené se současnou situací týkající se obchvatu obce, kde došlo k opětnému 
„posunutí“ termínů pro rozhodnutí příslušných orgánů MD a ŘSD  v dané věci 
 
1171/39  bere na vědomí 
informaci starosty obce týkající se sdělení NADACE ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 
50.000.-Kč na realizování projektu „Sadové úpravy parku v Dětmarovicích“ 
 
 
 
         
 
         Ing. Ladislav Rosman v.r.                                  Mgr. Libor Stáňa v.r. 
    starosta obce Dětmarovice                                                    místostarosta obce Dětmarovice 
       
  
 
 


