USNESENÍ
45. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 4.9.2017
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1398/45 bere na vědomí
informaci ředitele školy o rozpočtu a stavu hospodaření Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice,
příspěvková organizace k 30.6.2017
1399/45 souhlasí
s použitím částky 2.515.182,40 Kč s DPH z investičního fondu školy k pokrytí úhrady za provedené
práce v měsíci červenci 2017 při realizaci akce rekonstrukce elektrických rozvodů dle žádosti ředitele
školy ze dne 21.8.2017
1400/45 souhlasí
s použitím částky 22.421,30 Kč s DPH z investičního fondu školy k pokrytí úhrady za provedení
technického dozoru investora v měsíci červenci 2017 při realizaci akce rekonstrukce elektrických
rozvodů dle žádosti ředitele školy ze dne 21.8.2017
1401/45 souhlasí
s použitím částky 4.840.- Kč s DPH z investičního fondu školy k pokrytí úhrady nákladů za výkon
činnosti koordinátora BOZP v měsíci červnu na realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace ve
škole“ dle žádosti ředitele školy ze dne 29.8.2017
1402/45 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 12 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k 4.9.2017“ dle předloženého
návrhu
1403/45 schvaluje
poskytnutí odměny členům zásahové jednotky SDH Dětmarovice dle předloženého návrhu (viz
usnesení RO 1397/44 ze dne 7.8.2017)
1404/45 bere na vědomí
informaci starosty obce o způsobu řešení napojení stavby připravovaného Domova pro seniory na
technickou infrastrukturu pomocí přípojek
1405/45 schvaluje
uzavření „Dohody o úhradě nákladů spojených s prodejem nemovitosti“ v souvislosti s připravovanou
koupí 1/2 pozemku parc č. 4945/33 v k.ú. Dětmarovice od Lesů České republiky, s.p. (viz usnesení RO
1008/35 ze dne 5.12.2016)
1406/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc.č. 2382 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 180 m2 a části pozemku parc.č. 2358/2 – orná půda o výměře cca 60 m2, zastavěných místní
komunikací, oba v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Otakara Macury a Heleny Macurové, oba
Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1407/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup části pozemku zastavěného místní komunikací parc. č. 2372 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 90 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Marcely
Frnkové, Dětmarovice , do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2

1408/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 2159/5 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 773 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Adély Ƚupieńské,
Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1409/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 2159/4 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 175 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Karla Grabiece,
Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1410/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 2770/6 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Liduše Trestové, Karviná
– Ráj, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1411/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup části pozemku zastavěného místní komunikací parc. č. 2444 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 350 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Libora
Otiska a Pavlíny Otiskové, oba Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1412/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 2377 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 300 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Moniky Koubkové,
Orlová - Lutyně, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1413/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku zastavěného místní komunikací parc.č. 2159/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Ing. Radomila Olšara,
Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1414/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup části pozemku parc. č. 2159/6 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 40 m2 a části pozemku parc. č. 2463 – trvalý travní porost o výměře cca 40
m2, zastavených místní komunikací, oba
v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Josefa Švehelky,
Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1415/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemků zastavěných místní komunikací parc. č. 1804/1 - ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 7391 m2 , parc. č. 1865/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 334 m2 a parc.č. 838 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 311 m2, vše v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví Evy Ťaptíkové, Orlová - Lutyně do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,Kč/m2
1416/45 ruší
usnesení zastupitelstva obce č. 135/8 ze dne 21.9.2011
a
1417/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup části pozemku zastavěného komunikací parc.č. 2741 nově
označené jako pozemek parc.č. 2741/2 – trvalý travní porost o výměre 85 m2 v k.ú. Dětmarovice,
z vlastnictví Ing. Petra Podhorného a PhDr. Věry Podhorné, oba Dětmarovice do vlastnictví obce za
smluvní cenu 60,- Kč/m2

1418/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup spoluvlastnického podílu 1/58 pozemku zastavěného místní
komunikací parc. č. 1089 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 5173 m2 v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví Libtrudy Bromkové, Karviná – Mizerov do vlastnictví obce za smluvní cenu
60,- Kč/m2
1419/45 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup spoluvlastnického podílu 1/58 pozemku zastavěného místní
komunikací parc. č. 1089 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 5173 m2 v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví Melanie Šebákové, Karviná – Mizerov do vlastnictví obce
za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1420/45 projednala
nabídku Petra Šebka a Jarmily Šebkové, oba Dětmarovice, ze dne 21.8.2017 k odkoupení pozemku
zastavěného panelovou komunikací parc. č. 283/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 337
m2 v k.ú. Koukolná, obec Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/1m2 s tím, že
vzhledem ke změně poměrů se k věci vrátí později
1421/45 souhlasí
s užíváním komunikací ve vlastnictví obce společností EUROVIA CS, a.s., Praha 1, odštěpný závod
Pardubice jako zhotovitelem stavebních objektů Žst. Dětmarovice, železniční spodek, Žst.
Dětmarovice nástupiště, v rámci stavby „Optimalizace trati český Těšín – Dětmarovice“ pro
staveništní dopravu výše uvedené stavby v rozsahu dle vyznačení v předložené mapě - od nádraží ČD
k účelové komunikaci k EDĚ, za železničním přejezdem u hřiště, přes most za tratí a dále podél
železnice. Zhotovitel provede monitoring užívaných komunikací před zahájením prací a po ukončení
prací uvede tyto komunikace do původního stavu.
1422/45 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
„IP-12-8020414 Dětmarovice 4207/14, Střelec, příp. NNK/VB/02“ – podzemní vedení elektrické
přípojky NN přes pozemky ve vlastnictví obce parc. č. 211/1 a 4172/1, oba v k.ú. Dětmarovice mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, zastoupené společností Profiprojekt s.r.o.,
Frydek-Místek a Obcí Dětmarovice, a to za jednorázovou úplatu 150,- Kč+ DPH za 1 m podzemního
vedení elektrické domovní přípojky, nejméně však 600,- Kč + DPH.
Podzemní vedení elektrické přípojky bude na pozemcích parc. č. 211/1 a parc. č. 4172/1 provedeno
vždy protlakem pod tělesem komunikace, které se na těchto pozemcích nacházejí.
1423/45 souhlasí
jako správce drobného vodního toku Výšina se zaústěním přepadu z ČOV umístěné na pozemku parc.
č. 1061/7 v k.ú. Dětmarovice do bezejmenného přítoku vodního toku Výšina na pozemku 1061/7 v k.
ú. Dětmarovice - stavebník Radovan Mžik, Dětmarovice. Při vypouštění odpadních vod do vodního
toku musí být dodrženy platné limity stanovené pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
1424/45 schvaluje
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8021148/03 „Dětmarovice 306/3, Linnertová, NNv“, tj. strpění umístění, zřízení a
provozování vzdušného vedení přípojky NN na pozemku parc. č. 330/2 v k.ú. Dětmarovice, mezi Obcí
Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností
NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek-Místek – žadatel NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek – Místek. Věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 391,- Kč + DPH za 1 m vzdušného
vedení přípojky NN, nejméně však 600,- Kč + DPH.

1425/45 neschvaluje
zřízení účelové linky školního minibusu v části obce Zálesí dle žádosti Veroniky Boturové,
Dětmarovice a potvrzuje své usnesení 1278/42 ze dne 5.6.2017
1426/45 souhlasí
s provedením rekonstrukce oplocení pozemků parc. č. 709 a 710, oba v k. ú. Dětmarovice s tím, že
severovýchodní roh oplocení nesmí bránit ve výhledu vozidlům jedoucím po místních komunikacích
na parc. č. 4926/1 v k.ú. Dětmarovice – žadatel Zdeněk Holuša, Dětmarovice
1427/45 souhlasí
s uložením vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 113/2 v k.ú. Dětmarovice v pozemku místní
komunikace umístěné na pozemku parc. č. 100 v k. ú. Dětmarovice, a to podélným překopem místní
komunikace v délce cca 50 m, přičemž vodoměrná šachta bude umístěna v již realizovaném sjezdu na
pozemek parc. č. 113/2 v k. ú. Dětmarovice – žadatel Ing. Martin Pasz, Dětmarovice
a
1428/45 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Dětmarovice a
Ing. Martinem Paszem, Dětmarovice – uložení vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví obce
parc. č. 100 v k.ú. Dětmarovice za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč/1m přípojky + DPH, nejméně
však 600,- Kč + DPH.
1429/45 nesouhlasí
s umístěním dopravního značení B 32 – „Soukromý pozemek průjezd zakázán“ na komunikaci na
pozemcích parc.č. 2690/17 a 457/2, oba v k.ú. Dětmarovice dle žádosti Věry Kramné, Dětmarovice
s tím, že budou prověřena opatření ke snížení rychlosti v daném úseku
1430/45 schvaluje
úpravu Plánu zimní údržby místních komunikací a účelových komunikací, chodníků a odstavných
ploch v obci Dětmarovice na zimní období 2017/2018, a to zařazení komunikace vedoucí od domu
čp.851 po dům čp.675 do druhého pořadí zimní údržby komunikací
1431/45 vybírá
po projednání předložené nabídky na provádění zimní údržby komunikací v obci Dětmarovice
v zimním období 2017/2018 pana Drahomíra Kijonku, IČ : 65506979, Dětmarovice
1432/45 bere na vědomí
informaci starosty obce a příslušné referentky obecního úřadu o dosud podniknutých krocích
týkajících se řešení zneprůjezdnění komunikace na pozemku parc. č. 3577 v k.ú. Dětmarovice včetně
účasti na jednání na Magistrátu města Karviné, jakož i zajištění zpracování znaleckého posudku
v tomto směru
a
1433/45 ukládá
starostovi obce učinit nabídku vlastníku dotčeného pozemku parc. č. 3577 na odkoupení tohoto
pozemku do obecního vlastnictví
Z : starosta obce
T : 15.9.2017
1434/45 bere na vědomí
v návaznosti na předchozí informace o postupu při realizaci stavby „Optimalizace trati Český Těšín –
Dětmarovice“ opatření Magistrátu města Karviné, Odboru rozvoje o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci, jakož i rozhodnutí o povolení uzavírky v souvislosti s touto stavbou
s tím, že občané jsou o tomto omezení informováni

1435/45 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „ Řízení křižovatky
semafory u Skotnice na silnici č. I/67 v Dětmarovicích“ včetně seznamu dodavatelů, kteří budou
osloveni v rámci výběrového řízení
1436/45 schvaluje
změnový list předložený realizační firmou Jiří Ligocký ke stavbě stavební úpravy kotelny ve velké DPS
čp. 670
1437/45 bere na vědomí
informaci příslušného referenta obecního úřadu o možnostech dalšího zabezpečování hlídání
přechodů pro děti vzhledem k novele zákona o zaměstnanosti, která výrazně omezuje dosud
využívanou možnost uzavírání dohod na tyto činnosti s osobami evidovanými na úřadu práce s tím, že
souhlasí s pokračováním činnosti v této oblasti i pro další období
1438/45 schvaluje
poskytnutí odměny 5.000.-Kč Českému svazu ochránců přírody, 12. základní organizace Dětmarovice
za předložené „návrhy na rekreační oblast v obci Dětmarovice“ („Úprava stezky zdraví – zážitková
trasa, rozhledna“ a „Revitalizace soustavy rybníčků, rekreační /oddychová/ zóna“) dle podmínek
soutěže schválených usnesením RO 1346/43 ze dne 3.7.2017
1439/45 bere na vědomí
předloženou informaci starosty obce týkající se výhledu rozvoje obce na období let 2018 – 2022
(2025) včetně dosud realizovaných akcí s tím, že tato problematika bude jako „Plán rozvoje obce“
předložena na program následujícího zastupitelstva obce
1440/45 bere na vědomí
informaci starosty obce a příslušného referenta obecního úřadu o současném i výhledovém stavu
v oblasti výstavby kanalizace v obci
a
1441/45 souhlasí
s napojením budov ve vlastnictví obce čp. 1102, 45 a 1120 kanalizačními přípojkami, u budovy čp.
1120 včetně lapolu
a
1442/45 souhlasí
dle návrhu projekční firmy IGEA spol. s r.o. s podpisem čestného prohlášení starosty obce, že
v rámci III. etapy odkanalizování obce Dětmarovice (střed) není jiné možnosti, než realizovat
výkopové práce v silnici I/67, které zde zasáhnou majetek ŘSD
1443/45 projednala
otázku projektu (studie), který by komplexně řešil posouzení odtokových poměrů (ověření možnosti
vsakování srážkových vod) v lokalitě „Nad Dělnickým domem“ s tím, že bude provedena poptávka
na zpracování této studie
1444/45 rozhodla
svolat zasedání zastupitelstva obce na 13.9.2017 do Koukolné a projednala některé další otázky
spojené s jeho přípravou a programem, mj. informace týkající se hospodaření obce
1445/45 schvaluje
poskytnutí 10.000.-Kč MUDr. Milanu Mrázkovi na úhradu části nákladů spojených s rekonstrukcí
pronajatých nebytových prostor v budově čp. 320 v souvislosti s jeho ukončením nájmu těchto
prostot (viz usnesení RO 1384/44 ze dne 7.8.2017)

1446/45 bere na vědomí
informaci starosty obce a tajemníka OÚ o výběru zaměstnanců na stavební úřad v souvislosti
s vyhlášenou veřejnou výzvou
1447/45 schvaluje
úpravu „Podmínek pro částečnou úhradu účastnického poplatku na studium Univerzity třetího věku
ve výši 300.-Kč“ schválených usnesením RO 1298/42 ze dne 5.6.2017 dle předloženého návrhu
1448/45 schvaluje
uspořádání besedy s autorkou knihy „Krvavé jahody“ v prostorách obecní knihovny, a to i
s přihlédnutím k žádosti římskokatolické farnosti
1449/45 bere na vědomí
přípis Správy železniční dopravní cesty, s.o., že v tomto roce proběhne oprava výpravní budovy
železniční stanice v Dětmarovicích

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Ing. Leonard Mynář v.r.
člen rady obce Dětmarovice

