USNESENÍ
40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 3.4.2017
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1172/40 schvaluje
poskytnutí dotací organizacím na činnost v roce 2017 takto :
Český kynologický svaz Dětmarovice - Koukolná - ZKO 0 29
40.000.-Kč
a
1173/40 schvaluje
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
1174/40 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 6 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k 3.4.2017“ dle předloženého
návrhu
1175/40 schvaluje
postup účtování daně z přidané hodnoty tak, že tato daň u přijatých plnění vystavených v režimu
přenesení daňové povinnosti bude zatříděna na paragraf a položku, na niž patří přijaté plnění
1176/40 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 24 občanům
Dětmarovic dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
a
1177/40 bere na vědomí
informaci starosty obce, že prostředky určené zastupitelstvem obce na tento účel pro rok 2017 jsou
vyčerpány

1178/40 souhlasí
jako vlastník sousedních pozemků parc.č. 2233/1 a 4926/1 v k.ú. Dětmarovice, místních komunikací a
kanalizace pro veřejnou potřebu s předloženou projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy
rodinného domu, změna v účelu užívání“, Dětmarovice č.p. 720“ za předpokladu dodržení těchto
podmínek:
 stavbou nebude zasahováno do pozemků ve vlastnictví Obce Dětmarovice
 při realizaci stavby nedojde k omezení provozu na přilehlých místních komunikacích
 v případě, že odpadní vody z domu čp. 720 budou po provedení stavebních úprav
vypouštěny kanalizační přípojkou do kanalizace obce, musí tyto odpadní vody odpovídat
platným obecně závazným právním předpisům a platnému Kanalizačnímu řádu kanalizace
pro veřejnou potřebu obce Dětmarovice, zejména pokud jde o dodržení nejvyšší přípustné
míry znečištění, jejíž limity jsou stanoveny v kanalizačním řádu (vybudování ČOV)

1179/40 bere na vědomí
dotaz pana Ing. Pavla Mazurka, Ph.D. ve věci opravy můstku nacházejícího se na pozemku parc.č.
2076 v k.ú. Dětmarovice včetně výzvy obce k provedení opravy můstku zaslané vlastníku tohoto
poškozeného (zničeného) můstku

1180/40 schvaluje
dovoz strusky na komunikaci, která není ve vlastnictví obce:
Jarmila a Petr Šebkovi – 1 auto strusky
1181/40 bere na vědomí
oznámení Drážního úřadu Olomouc o zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na
stavbu dráhy „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“
1182/40 schvaluje
na základě žádosti občanů části obce Zálesí provedení plošné opravy komunikace na Zálesí v úseku od
domu čp. 188 po dům čp. 387 návozem a zhutněním recyklátu
1183/40 schvaluje
zařadit do výhledu oprav pro letošní rok provedení plošné opravy místní komunikace k Doubravě
položením asfaltového povrchu v úseku od křižovatky poblíž domu čp. 45 Koukolná za sjezd k domu
čp. 636

1184/40 bere na vědomí
rozhodnutí Magistrátu města Karviné o povolení uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace (za
tratí) v souvislosti s realizací akce pod názvem „JPÚ v kat. Dětmarovice, lokalita v Zadníku“

1185/40 bere na vědomí
průběžnou informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zajištění dopravní obslužnosti
v Moravskoslezském kraji v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení
1186/40 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci - pozemku parc.č. 1122/3 v k.ú. Dětmarovice stavebníka Pavla
Janoty, Karviná, zastoupeného Bc. Janem Liškou, Ostrava, k místní komunikaci na pozemku parc. č.
1089 v k.ú. Dětmarovice z důvodu stavby nového rodinného domku na pozemku parc.č. 1122/3 v k.ú.
Dětmarovice. Dešťová voda z plochy sjezdu musí být likvidována na pozemku parc.č. 1122/3 v k.ú.
Dětmarovice.
1187/40 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci - pozemku parc.č. 1122/1 v k.ú. Dětmarovice stavebníka Pavla
Janoty, Karviná, zastoupeného Bc. Janem Liškou, Ostrava, k místní komunikaci na pozemku parc. č.
1089 v k.ú. Dětmarovice z důvodu stavby nového rodinného domku na pozemku parc.č. 1122/1
v k.ú. Dětmarovice. Dešťová voda z plochy sjezdu musí být likvidována na pozemku parc.č. 1122/1
v k.ú. Dětmarovice.
1188/40 schvaluje
pronájem plochy na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví obce :
- č. 6/2/29 umístěném na pozemku parc.č. 4927/6 v k.ú. Dětmarovice pro umístění 2 ks reklamy o
rozměru 670 x 900 mm za cenu 2000,- Kč/1 ks/rok + DPH
-č. 6/2/31 umístěném na pozemku parc. č. 4927/6 v k.ú. Dětmarovice pro umístění 1 ks směrovky o
rozměru 1000 x 200 mm za cenu 500,- Kč/rok + DPH
- č. 3/3/12 umístěného na pozemku parc. č. 981 v k.ú. Dětmarovice pro umístění 2 ks směrovky o
rozměru 1000 x 200 mm za cenu 500,- Kč/1 ks/ rok
- č.3/2/15 umístěného na pozemku parc.č. 1056/1 v k.ú. Dětmarovice pro umístění 2 ks směrovky o
rozměru 1000 x 200 mm za cenu 500,- Kč/1 ks/ rok

-č. 3/2/9 umístěného na pozemku parc.č. 1056/1 v k.ú. Dětmarovice pro umístění 2 ks směrovky o
rozměru 1000 x 200 mm za cenu 500,- Kč/1 ks/ rok
-č. 6/1/5 umístěného na pozemku parc.č. 4927/2, č. 6/2/14 a č. 6/2/18 umístěných na pozemku
parc.č. 4927/3, č. 6/2/26 umístěného na pozemku parc.č. 4927/6 a č. 3/3/19 umístěného na
pozemku parc.č. 1056/1, všechny v k.ú. Dětmarovice, pro umístění maximálně 6 ks směrovek o
rozměru 1000 x 200 mm na jednom sloupu za cenu 500,- Kč/1ks směrovky/rok + DPH, nebo
maximálně 2 ks reklamy o rozměru 670 x 900 mm na jednom sloupu za cenu 2000,- Kč/1 ks
reklamy/rok + DPH
1189/40 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci staveb „Plošné opravy povrchů
komunikací v obci Dětmarovice“ dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou
osloveni v rámci výběrového řízení
1190/40 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Oprava výtluků na místních komunikacích
v katastru obce Dětmarovice“ společnost JHF Heřmanovice spol. s r.o., IČ : 47972912, Heřmanovice a
stanoví další pořadí :
2. NVB LINE s.r.o.,IČ : 26979675, Kvasice
1191/40 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce kotelny s
instalací solárního ohřevu TUV v budově čp. 670 v Dětmarovicích“ dle předloženého návrhu včetně
seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
1192/40 schvaluje
používání znaku obce včetně označení textem na automobilech v obecním vlastnictví dle
předloženého návrhu
1193/40 schvaluje
zakoupení elektrického ohřívače TUV 80 včetně jeho montáže do objektu Hájenky
1194/40 souhlasí
s textem dopisu na OKD a.s., Karviná – Doly, který se týká některých požadavků vztahujících se k
důlní činnosti a jejím dopadům v obci, dle předloženého návrhu
1195//40 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování audiovizuálního díla „Videokronika obce Dětmarovice v roce
2017“ mezi Obcí Dětmarovice a Petrem Gomolou, IČ : 16612906, Havířov (viz i usnesení RO č.
1120/38 ze dne 6 .2.2017) dle předloženého návrhu
1196/40 schvaluje
zakoupení podlahové krytiny pro pokrytí plochy jeviště v Dělnickém domě dle žádosti nájemce
tohoto objektu
1197/40 schvaluje
rozšíření separačních hnízd v obci o 5 (pět) míst dle předloženého návrhu s tím, že jejich umístění
projedná a navrhne Komise životního prostředí
1198/40 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Oprava centrálního kříže na místním hřbitově
v Dětmarovicích“ René Seifrieda, IČ : 44617248, Olomouc – Svatý Kopeček

1199/40 bere na vědomí
informaci starosty obce týkající se poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100.000.- Kč ze strany
Nadace OKD na realizaci projektu úpravy parku v Dětmarovicích
1200/40 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Úprava parku v Dětmarovicích“ Michaela Alexe,
A+K úpravy zeleně, IČ : 60787902, Chropyně
1201/40 bere na vědomí
předloženou zprávu „Evidence nákladovosti svozu odpadů – sběrný dvůr r. 2016“
1202/40 bere na vědomí
přípis hejtmana Moravskoslezského kraje týkající se zahájení dalšího kola kotlíkové dotace včetně
výzvy ke zvážení (opětného) spolufinancování ze strany obce s tím, že se k dané problematice vrátí na
své příští schůzi po informativní schůzce svolané na KÚ MSK
1203/40 souhlasí
s hostováním lunaparku pana Ladislava Spilky na obecní pouti v roce 2017
1204/40 schvaluje
přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené k financování sociálních služeb ve
výši 300.000.-Kč dle oznámení KÚ MSK ze dne 27.3.2017
a
uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle předloženého
návrhu
1205/40 schvaluje,
aby byl návrh Změny č. 1 územního plánu Dětmarovice upraven před veřejným projednáním tak, že
ze zastavitelné plochy Z16 (SO – smíšená obytná) bude vypuštěna podmínka pořízení územní studie
pro pozemky parc. č. 4507/1, 4505, 4506/1, 4506/5, 4504/3, 4506/2, 4504/2, 4506/3, 4504/1,
4506/4, 4507/2, 4407/31, 4407/30, 4407/29 a 4407/5
1206/40 schvaluje,
aby byl návrh Změny č. 1 územního plánu Dětmarovice upraven před veřejným projednáním tak, že
do podmíněně přípustného využití ploch smíšených obytných SO bude doplněna možnost „chov
hospodářských a jiných zvířat v malém rozsahu pro vlastní potřebu, při dodržení hygienických norem
a předpisů (např. ustájení koní)“
1207/40 schvaluje
monitorování prostoru dočasného parkoviště na sokolském hřišti kamerovým systémem
1208/40 schvaluje
internetové připojení pro zastupitele na dobu zasedání zastupitelstva obce

1209/40 schvaluje
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 6.3.2017 do 3.4.2017 dle bodu 2 písm. e)
směrnice pro zadávání veřejných zakázek - výběr společnosti IGEA s.r.o., IČ : 46580514, na
zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek s možností napojení na kanalizaci pod
názvem „Odkanalizováním lokality – Šlog a Základní škola v Dětmarovicích“

1210/40 bere na vědomí
předložený seznam firem doporučených občanům pro realizaci kanalizačních přípojek s tím, že
občané budou s možností využít jejich služeb písemně seznámeni
1211/40 bere na vědomí
změnové listy předložené realizační firmou STASPO spol. s r.o. v průběhu provádění stavby kanalizace
„Odkanalizování lokality – Šlog a Základní škola v Dětmarovicích“
1212/40 schvaluje
výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr
technického dozoru investora (TDI) na akci „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I.
etapa, Koukolná, TDI“ dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni
v rámci výběrového řízení
1213/40 nesouhlasí
s předloženým upraveným návrhem studie projektové dokumentace na stavbu „III. etapa
odkanalizování obce Dětmarovice (střed)“ s tím, že starosta obce zajistí její úpravu (přepracování)
dalších vznesených připomínek
1214/40 bere na vědomí
souhrnnou informaci starosty obce o výsledcích dotazníkové ankety, jak občané vnímají svou obec a
okolí
1215/40 bere na vědomí
výsledky 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2017
1216/40 projednala
otázky spojené s přípravou a programem červnového zasedání zastupitelstva obce, mj. pokud jde o
variantu rozpočtu na rok 2018, kde je zastupitelstvu navrhováno schválit variantu rozpočtu na běžný
kalendářní rok
a
1217/40 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc.č. 4391/2 v k.ú. Dětmarovice – orná půda ve
výměře 8.196 m2 do vlastnictví obce. za smluvní cenu 300.-Kč/m2
1218/40 projednala
přípis Krajského vojenského velitelství Ostrava týkající se výuky problematiky přípravy občanů – zde
pedagogického sboru a jeho prostřednictvím žáků základních škol – k obraně státu (POKOS) a
pověřila starostu obce obrátit se na ředitele školy s požadavkem na začlenění problematiky POKOS
do výuky základní školy
1219/40 bere na vědomí
poděkování Mobilního hospicu Ondrášek za finanční příspěvek obce ve výši 5.000.-Kč

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

