
                                                                        U S N E S E N Í 
46. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne   2.10.2017 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
1450/46  schvaluje 
pořízení daru – věcných cen na akci Koloběžkové závody, která se má konat dne 5.10.2017, dle 
předloženého návrhu 
 
1451/46  bere na vědomí 
nabídku peněžního ústavu Sberbank CZ, a.s., jakož i informaci starosty obce a příslušné referentky OÚ 
o možnostech úročení vkladů obce a u jiných peněžních ústavů 
 
1452/46   schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 14 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k 2.10.2017“ dle předloženého 
návrhu  
 
1453/46  vybírá  
po projednání předložených nabídek na  zakázku „Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici č. 
I/67 v Dětmarovicích“ společnost CROSS Zlín, a.s., IČ : 60715286, Zlín a stanoví další  pořadí : 
2.SWARCO TRAFFIC CZ  s.r.o., IČ : 25680595, Praha 4 
3.PATRIOT, spol. s r.o., IČ : 15546501, Brno - Slatina 
 
1454/46  souhlasí 
 se stavbou „VT Olše, km 12,800 -16,090, úprava mezihrází“ na základě žádosti společnosti 
Regioprojekt Brno, s.r.o. Brno, s podmínkou, že pokud v rámci realizace této stavby dojde k poškození 
komunikací ve vlastnictví obce Dětmarovice, budou tyto komunikace uvedeny do původního stavu 
 
1455/46  souhlasí 
s připojením veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích parc.č. 2259/1, 2258/1 a 2260/1, 
vše v k.ú. Dětmarovice samostatným sjezdem z místní komunikace na pozemku parc.č. 2260/1 v k.ú. 
Dětmarovice – žadatel Ing. Marcel Hrubčín, Dětmarovice,  zastoupený společností TOMI GROUP CZ – 
building equipment, s.r.o., Ostrava, provozovna Petrovice u Karviné 
 
1456/46  souhlasí 
s projektovou dokumentací stavby „Dětmarovice, odkanalizování lokality Šlog“ dle  žádosti 
společnosti IGEA s.r.o., Ostrava – Přívoz,  zastupující   Obec Dětmarovice jako investora 
 
1457/46  souhlasí 
s vedením zemní kabelové přípojky v pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 4391/2 v k.ú. Dětmarovice 
pro pozemek parc. č. 4391/3 v k.ú. Dětmarovice  v rámci stavby „Dětmarovice, p.č. 4391/3, Obec 
NNk“ – žadatel firma Ing. Martin Barteček, Praha 2 – Vinohrady, zastupující společnost ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 
a  
1458/46  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu : „Dětmarovice, p.č. 4391/3, Obec NNk“, IV-12-8014238/3 – podzemní vedení 
kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 4391/2 v k.ú. Dětmarovice, mezi 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupenou firmou Ing. Martin Barteček,  Praha 2 -
Vinohrady, a to za jednorázovou úplatu 1.000..- Kč + DPH    



1459/46  bere na vědomí 
výpověď Vahe Sarkisjana, Stonava z pronájmu pozemku parc.č. 546/2  v k.ú. Dětmarovice, na němž 
stojí objekt  čp. 1293, v němž provozoval zmrzlinový stánek (z důvodu prodeje tohoto objektu jinému 
subjektu) 
a 
1460/46  bere na vědomí 
žádost společnosti Minivilum s.r.o., Dětmarovice, o pronájem pozemku parc.č. 546/2 v k.ú. 
Dětmarovice, neboť tato společnost  se  stala na základě kupní smlouvy vlastníkem objektu č.p. 1293, 
v němž hodlá provozovat  prodej zmrzliny,  smíšeného zboží a občerstvení 
a 
1461/46  schvaluje  
záměr obce pronajmout pozemek parc.č. 546/2 v k.ú. Dětmarovice, na  němž  stojí objekt čp. 1293, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Lhůta pro přijímání žádostí o pronájem s uvedením 
navrhované ceny za pronájem je do  20.11.2017.  
 
1462/46  nesouhlasí 
 s provedením opatření ke zpomalení rychlosti na komunikaci na pozemcích parc č. 248  a parc.č. 251, 
oba v k.ú. Dětmarovice umístěním zpomalovacích polštářů, dopravního značení omezujícího rychlost 
na 30 km/hod a dopravním značením Zákaz vjezdu nákladních automobilů dle žádosti MUDr. Kateřiny 
Sukopové, Mgr. Naděždy Tománkové, Dagmar Klopcové a Karin Ligocké, všechny Dětmarovice 
 
1463/46  souhlasí  
 s posunutím původního termínu uzavírky místní komunikace vedoucí přes železniční přejezd poblíž 
rodinného domu čp. 523 (za hřištěm) na základě žádosti společnosti  „ČET-DET“ Subterra a.s., Praha 8 
– Libeň,  to   z původního termínu 7.12.2017 na nový termín  31.12.2017. 
 
1464/46  souhlasí 
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc.č. 2045/1 v k.ú. Dětmarovice  samostatným 
sjezdem k místní komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 2042/3 v k.ú. Dětmarovice 
z důvodu výstavby rodinného domku – žadatelé (stavebníci) Martin a Jana Czajových,  oba Orlová –
Lutyně 
a 
1465/46  schvaluje 
uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby části zpevněného sjezdu vedoucího k pozemku 
parc.č. 2045/1 v k.ú. Dětmarovice na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 2042/3  mezi Obcí 
Dětmarovice a stavebníky Martinem a Janou Czajovými,oba  Orlová Lutyně 
a 
1466/46  schvaluje  
uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení vodovodní 
přípojky do pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 2042/3 v k.ú. Dětmarovice  mezi Obcí Dětmarovice a 
Martinem a Janou Czajovými, oba Orlová Lutyně,  a to za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč/1 m  
vodovodní přípojky + DPH, nejméně však 600,- Kč + DPH 
 
1467/46  projednala 
žádost Miroslava Šeligy, Dětmarovice o odvodnění pozemku parc.č. 1519/34 v k.ú. Dětmarovice u 
rodinného domu čp. 1286 s tím, že tato bude zařazena do programu akcí souvisejících 
s odvodňováním  pozemků v obci 
 
1468/46  bere na vědomí 
informaci o probíhající přípravě aktualizace seznamu hraničních přechodů a příhraničních propojení 
prováděné Ministerstvem vnitra ČR s tím, že na území obce se nenachází žádný hraniční přechod 
 



1469/46  neschvaluje 
žádost Vlasty Szwarcové, Robina Muchy a Ladislava Tkáče, všichni Dětmarovice,  na poskytnutí 
úhrady finančních nákladů na zakoupení PVC potrubí a armatur na úpravu zbývajícího úseku 
komunikace ve směru  na Glembovec, která nyní slouží jako spojnice mezi Doubravou a Orlovou a 
rovněž je využívána jako cyklostezka, v délce 45 m pro odvod odpadních vod 
 

1470/46  bere na vědomí 
informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o ukončeném výběrovém řízení na 
autobusového dopravce pro oblast „Karvinsko“ a „Orlovsko“ s tím, že dne 21.9.2017 došlo 
s vybraným uchazečem, dopravcem ČSAD Karviná a.s., k uzavření smlouvy o poskytování veřejných 
služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 
Moravskoslezského kraje, a to pro oblast Karvinsko a Orlovsko 
 

1471/46  bere na vědomí 
předloženy pracovní návrh „Komunikace k opravě v roce 2018“ s tím, že v návaznosti na vznesené 
připomínky bude upřesněný návrh včetně předpokládaných nákladů předmětem příští schůze rady 
 
1472/46 bere na vědomí 
informaci starosty obce a příslušné referentky obecního úřadu o dalším vývoji v řešení situace týkající 
se zneprůjezdnění  komunikace na pozemku parc. č. 3577 v k.ú. Dětmarovice  včetně žádosti pana 
Jaromíra Vontroby v této věci a informace, že na nabídku k odprodeji pozemku (viz usnesení RO 
1433/45 ze dne 4.9.2017)  nebylo dosud reagováno, s tím, že v dané věci bylo nařízeno ústní jednání 
na Magistrátu města Karviné 
 
 1473/46  bere na vědomí 
„Vyhodnocení činnosti komise pro občanské záležitosti“ v roce 2017 předložené její předsedkyní  
 
1474/46  stanoví 
cenu  vstupenky na XX. obecní ples, který proběhne dne 27.1.2018, na 350.-Kč na osobu 
 
1475/46  bere na vědomí 
informaci starosty obce a  o současném  stavu v oblasti připravované výstavby Domova pro seniory 
včetně připravovaných postupů v dalším období 
 
1476/46  bere na vědomí 
žádost firmy Karel Vicher (TAXI Dětmarovice) o znovu zahájení výběrového řízení na provozování 
senior a baby taxi v Dětmarovicích 
 
1477/46 projednala 
předložený návrh nařízení obce o zákazu podomního prodeje s tím, že k záležitosti se vrátí na své 
příští schůzi po obdržení stanoviska příslušného dozorového orgánu 
 
1478/46  prodlužuje 
lhůtu pro přijímání žádostí o nájem nebytových prostor v budově čp. 320 za podmínek schválených 
usnesením RO 1385/44 ze dne 7.8.2017, a to do 30.11.2017 
 
1479/46  bere na vědomí 
informaci starosty obce a příslušného referenta obecního úřadu o současném stavu výstavby 
klubovny zahrádkářů vzhledem k  připravovanému  záměru  pronájmu této klubovny 
 
 
 



 1480/46  souhlasí 
se změnou výšky založení objektu čističky odpadních vod včetně okolního terénu a zpevněných ploch 
pro stavbu „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“ dle 
předloženého návrhu 
 
1481/46  projednala 
rozpracovanou územní studii Z 16 týkající se území ve středu obce řešenou ve dvou variantách s tím, 
že v dané věci bude zahájeno jednání s vlastníky dotčených pozemků 
 
1482/46  bere  na vědomí 
návrh na prodej tzv. Bendova statku obci a po projednání otázek souvisejícím s tímto návrhem včetně 
požadavku na upřesnění některých okolností případného převodu rozhodla se záležitostí zabývat na 
své příští schůzi i za účasti osoby zplnomocněné k projednávání podmínek prodeje 
 
1483/46  bere na vědomí 
výsledky 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  13.9.2017    
 
1484/46  souhlasí 
s použitím částky 2.023.875,80 Kč s DPH z investičního  fondu školy k pokrytí úhrady za provedené 
práce v měsíci srpnu 2017 při realizaci akce rekonstrukce elektrických rozvodů dle žádosti ředitele 
školy ze dne  26.9.2017 
 
1485/46  souhlasí 
s použitím částky 24.369,40 Kč s DPH z investičního  fondu školy k pokrytí úhrady  za provedení 
technického dozoru investora v měsíci srpnu 2017 při realizaci akce rekonstrukce elektrických 
rozvodů dle žádosti ředitele školy ze dne  25.9.2017 
 
 1486/46  bere na vědomí 
„Zápis z volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy ze dne 27.9.2017“ zaslaný 
ředitelem ZŠ a MŠ Dětmarovice 
 
1487/46  bere na vědomí 
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 1.5.2017 do 30.9.2017 (1 zakázka) dle bodu 2 
písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
 
 1488/46  souhlasí 
s umístěním sochařského díla „Zátiší“ autora MgA. Petra Szyrokého,  občana Dětmarovic, na 
pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 46 v k.ú. Dětmarovice dle žádosti autora  
 
1489/46  bere na vědomí 
informaci tajemníka OÚ o stavu organizační a technické připravenosti na  parlamentní volby 20.10. – 
21.10.2017, zejména pokud jde o organizaci činnosti okrskových volebních komisí ve čtyřech 
volebních okrscích v obci 
 
1490/46  projednala 
některé aspekty činnosti obecního zpravodaje Dětmarovické Okénko 
 
1491/46  bere na vědomí 
informaci starosty obce ke stavu příprav změny č. 1 územního plánu Dětmarovice se zřetelem na 
přípravu rozhodování zastupitelstva obce v této věci 
 
 



1492/46  bere na vědomí 
informaci tajemníka OÚ o povinnostech vyplývajících z novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
 
1493/46  schvaluje, 
aby otázka kolumbária a jeho umístění byla řešena společně s novou částí hřbitova 
 
1494/46  bere na vědomí 
přípis Ředitelství silnic a dálnic ČR o zamítnutí žádosti obce o umístění tzv. vítacích tabulí při vjezdu 
do obce (viz usnesení RO 1349/43 ze dne 3.7.2017) 
 
1495/46  bere na vědomí 
informaci starosty obce o přípravě zájezdu do adventní Olomouce dne 9.12.2017, který zajišťuje 
obecní úřad    a jehož náklady si hradí účastníci zájezdu 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Ladislav Rosman v.r.                                      Mgr. Libor Stáňa v.r. 
    starosta obce Dětmarovice                                                         místostarosta obce Dětmarovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  
 
 


