USNESENÍ
41. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 3.5.2017
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1220/41 souhlasí
s použitím částky 4.356.- Kč s DPH z investičního fondu školy k pokrytí úhrady na provedení činnosti
technického dozoru při výběru zhotovitele realizace rekonstrukce elektroinstalace ZŠ dle žádosti
ředitele školy ze dne 4.4.2017
1221/41 schvaluje
rozhodnutí zadavatele Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace o
vyloučení z účasti v zadávacím řízení na zakázku „Rekonstrukce el. rozvodů v objektech Základní
školy Dětmarovice“ účastníka Beskydská stavební a.s., IČ : 28618891, Třinec – Staré Město v souladu
s § 122 odst. 5 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož před podpisem smlouvy
nepředložil doklady uvedené § 122 odst. 3 písm. a) a c) tohoto zákona
a
1222/41 schvaluje
rozhodnutí zadavatele Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace o
vyloučení z účasti v zadávacím řízení na zakázku „Rekonstrukce el. rozvodů v objektech Základní
školy Dětmarovice“ účastníka Tremendous Company, a.s., Praha – Řepy, IČ : 02412039 v souladu s §
48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož na základě žádosti
podle § 46 tohoto zákona neobjasnil nebo nedoplnil údaje uvedené v nabídce a nepředložil originály
dokladů prokazujících splnění kvalifikace na základě výzvy dle § 53 odst. 4 tohoto zákona
1223/41 schvaluje
na základě předložené zprávy „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“
výběr Ing. Martina Karase, IČ : 13640666, Dětmarovice čp. 688 na zakázku zadavatele Základní škola a
Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace pod názvem „Rekonstrukce el. rozvodů
v objektech Základní školy Dětmarovice“
1224/41 bere na vědomí
informaci školy o záměru zakoupení 3D tiskárny pro potřeby školní výuky
1225/41 neschvaluje
poskytnutí sponzorského daru Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Orlová – Město
1226/41 neschvaluje
poskytnutí podpory na provoz Linky bezpečí, z.s.
1227/41 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 7 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k 3.5.2017“ dle předloženého
návrhu
1228/41 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Dětmarovice ve výši
400.000.-Kč na zateplení farní budovy
1229/41 bere na vědomí
průběžnou informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zajištění dopravní obslužnosti
v oblasti Orlovsko v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení

1230/41 projednala
dopis vlastníka pozemku parc. č. 169/3 v k.ú.Dětmarovice týkající se vyplavení Mlýnky a tím
znemožnění volného vjezdu na tento pozemek, včetně požadavku odvodnění dané komunikace
používané i k příjezdu k okolním rodinným domům
1231/41 bere na vědomí
písemné souhlasy spoluvlastníků pozemku parc. č. 4391/2 v k.ú. Dětmarovice – orná půda o
výměře 8196 m2 Ing. Jiřího Bednarčíka, Krnov, Ing. Zdeňka Bednarčíka, Praha 9 a Jiřiny Suchankové,
Karviná - Hranice, s prodejem tohoto pozemku do vlastnictví obce za smluvní cenu 300,- Kč/m2 (viz
usnesení RO č. 1217/40 ze dne 3.4.2017)
1232/41 souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Výstavba
vodovodních řadů v obci Dětmarovice – 3. úsek“ za podmínky, že realizace vodovodního řadu bude
provedena protlakem pod tělesem místní komunikace na pozemku parc. č. 2909/16 v k.ú.
Dětmarovice a vodovodní řad zde bude uložen v chráničce – žadatel Tebodin Czech Republic, s.r.o.,
Kancelář Ostrava, Ostrava
1233/41 bere na vědomí
informaci o navrhovaném záměru malého developerského projektu – budoucí výstavby 11 řadových
domků (každý řadový dům by obsahoval čtyři rodinné domky) na pozemku parc.č. 1546/1 v k.ú.
Dětmarovice s tím, že dle platného územního plánu je výstavba rodinných domů v dané ploše
nepřípustná – žadatel František Sýkora – člen sdružení Dr. Stavitel, Slaný

1234/41 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup spoluvlastnického podílu 1/232 pozemku zastavěného místní
komunikací parc.č. 1089 v k.ú. Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
5173 m2 z vlastnictví Aleny Szkanderové, Orlová- Lutyně, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,Kč/m2.
1235/41 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup spoluvlastnického podílu 1/232 pozemku zastavěného místní
komunikací parc.č. 1089 v k.ú. Dětmarovice – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
5173 m2 z vlastnictví Ireny Herákové, Ostrava - Hrabůvka, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,Kč/m2.
1236/41 bere na vědomí
veřejnou vyhlášku Drážního úřadu, Olomouc, sekce stavební, územní odbor Olomouc – oznámení
ukončení dokazování pro vydání stavebního povolení stavby „Optimalizace trati Český Těšín –
Dětmarovice“
1237/41 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemků zastavěných účelovou komunikací parc.č. 2269 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 2879 m2, parc.č. 2323/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 326 m2 a parc.č. 2325 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m2, vše v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví Anny Pietraszové, Orlová - Lutyně, Marty Sojkové, Orlová - Lutyně a
Pavlíny Starostkové, Orlová - Poruba do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2.
1238/41 bere na vědomí
informaci o probíhajícím 24-hodinovém měření hluku u vytypovaných rodinných domků v blízkosti
silnice I/67 v Dětmarovicích, které je realizováno firmou Avekol, spol s r.o., Žilina na základě

objednávky Ředitelství silnic a dálnic Ostrava v rámci zakázky týkající se mapování akustické situace
způsobené provozem na komunikaci I/67 v Dětmarovicích
1239/41 souhlasí
s provedením protlaku pod tělesem místní komunikace nacházející se na pozemcích parc.č. 3685/1 a
3685/2, oba v v k.ú. Dětmarovice, pro účely uložení vedení vodovodní přípojky pro novostavbu
rodinného domku na pozemku parc.č. 3697 v k.ú. Dětmarovice – stavebník Pavlína Gletová a Patrik
Gleta, oba Karviná – Nové Město, zastoupeni ing. Bromislavem Wijackim, Havířov - Podlesí
1240/41 bere na vědomí
předloženou dopracovanou dokumentaci stavby „Oprava odvodnění komunikace a pozemku p.č.
2236/1 v Dětmarovicích“ zpracovanou Ing. Ivanem Šnapkou, Těrlicko
1241/41 schvaluje
dovoz strusky na komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce:
Ladislav Rutka – 2 Avie strusky
1242/41 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchů komunikací v obci
Dětmarovice“ společnost STRABAG a.s., IČ : 60838744, Praha 5, odštěpný závod Morava, oblast
Sever a stanoví další pořadí :
2. JANKOSTAV s.r.o.,IČ : 25855581, Ostrava – Kunčice
3.FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ : 25317628, Brno, odštěpný závod Ostrava
1243/41 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Dětmarovice - plošné opravy komunikací návozem
recyklátu r. 2017“ společnost ALPINE Bau CZ a.s., IČ : 02604795, Valašské Meziříčí
1244/41 schvaluje
provedení plošné opravy komunikace položením asfaltového povrchu (koberce) od křižovatky poblíž
domu čp. 45K po odbočku k domu čp. 636 v délce cca 450 m
1245/41 bere na vědomí
vyúčtování příspěvku na pokrytí ztráty z provozu systému městské autobusové dopravy ve městě
Orlová za rok 2016
1246/41 schvaluje
smlouvu Obce Dětmarovice a Města Orlová o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu
městské autobusové dopravy ve městě Orlová na rok 2017 dle předloženého návrhu
1247/41 souhlasí
s umístěním znaku obce do Almanachu Základní organizace Českého svazu včelařů Dětmarovice
vydávaného u příležitosti 90 let od založení včelařského spolku Dětmarovice Koukolná
1248/41 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Rekonstrukce kotelny s instalací solárního ohřevu
TUV v budově čp. 670 v Dětmarovicích – Dům s pečovatelskou službou“ firmu Jiří Ligocký, IČ :
66025212, Dětmarovice a stanoví další pořadí :
2. IGB Holding, IČ : 60792434, Ostrava

1249/41 projednala
možnost (znovu)zavedení poplatku za využití smuteční obřadní síně v souvislosti s pohřbem, mj.
vzhledem ke stávající praxi některých sousedních obcí, a rozhodla setrvat na dosavadním
bezúplatném využívání
1250/41 schvaluje
provedení opravy pomníku v parku při zachování původního tvaru a rozměrů
a
1251/41 ukládá
starostovi obce vyhlásit příslušné výběrové řízení na provedení této zakázky
Z : starosta obce
T : 19.5.2017
1252/41 schvaluje
na návrh Komise životního prostředí (viz usnesení RO 1197/40 ze dne 3.4.2017) rozšíření separační
sítě odpadů o dalších 5 (pět) separačních hnízd umístěných na stanovištích :
-na Glembovci u domu čp. 203
-na Olmovci u domu čp. 1207
-na Zálesí u domu čp. 249
-na Glembovci u domu čp. 430
-u motorestu v Koukolné (rozšíření separačního místa)
1253/41 bere na vědomí
informaci starosty obce o současném stavu fungování separačního hnízda u motorestu v Koukolné,
včetně dalších uvažovaných opatření k udržení tohoto místa v potřebném pořádku
1254/41 seznámila se
s podmínkami pro poskytnutí tzv. kotlíkové dotace v rámci 2. výzvy, mj. pokud jde o okruh možných
konečných příjemců dotace
1255/41 neschvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
2. výzva“ dle návrhu zaslaného Moravskoslezským krajem
1256/41 neschvaluje
návrh Komise životního prostředí obsažený v zápise z jejího jednání ze dne 24.4.2017 na poskytnutí
příspěvku občanům na výměnu starého plynového kotle včetně důvodů tohoto návrhu
1257/41 schvaluje
přidělení bytu – nájem bytu č. 6 v domě s pečovatelskou službou čp. 670 v Dětmarovicích (tzv. velká
DPS) paní Vlastě Absolonové, a to s účinností od 1.6.2017
1258/41 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu v oblasti změny č. 1 územního plánu obce
1259/41 schvaluje
změnové listy č. 1 až 7 předložené realizační firmou STASPO spol. s r.o. v průběhu provádění stavby
kanalizace „Odkanalizování lokality – Šlog a Základní škola v Dětmarovicích“
a
1260/41 schvaluje
uzavření příslušného dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2016

1261/41 schvaluje
v návaznosti na schválení uzavření dohody mezi Obcí Dětmarovice a společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (viz usnesení 1069/36 ze dne 9.1.2017) upřesněný rozsah
nacenění úpravy vodního díla – vodovodního řadu v rámci stavby „Odkanalizování lokality Šlog a
základní školy v Dětmarovicích“ dle předloženého návrhu
1262/41 schvaluje
předložený a dle vznesených připomínek upravený návrh studie projektové dokumentace na stavbu
„III. etapa odkanalizování obce Dětmarovice (střed)“
1263/41 projednala
další otázky spojené s přípravou a programem červnového zasedání zastupitelstva obce, mj. pokud
jde o zprávu o stavu v oblasti požární ochrany za rok 2016, kontrolu stavu provedených prací u
bytovek apod.
a
1264/41 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit vydání obecně závazné vyhlášky zakazující podomní prodej v obci (viz i
usnesení RO 1077/36 ze dne 9.1.2017)
1265/41 bere na vědomí
předložený „Seznam vybraných zakázek od 1.3.2017 do 30.4.2017“ (1 zakázka) dle bodu 2 písm. e)
směrnice pro zadávání veřejných zakázek
1266/41 bere na vědomí
informaci tajemníka OÚ o provedeném výběrovém řízení na základě veřejné výzvy na zástup na
dočasně uvolněné místo na stavebním úřadu
1267/41 schvaluje
odpis pohledávky nedoplatku firmy Studio Vital, IČ : 73204269, Dětmarovice v budově čp. 320 za
dodávky energie za roky 2006 a 2007 v celkové výši 15.671.- Kč ( 9.931 + 5.740)

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

