USNESENÍ
47. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 6.11.2017
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1496/47 projednala
i v návaznosti na výsledky zasedání ZO dne 1.11.2017 problematiku možné koupě nemovitostí
tvořících tzv. Bendův statek a jejich další využití, včetně stanoviska vlastníků pozemku parc. č. 4423
v k.ú. Dětmarovice, že nesouhlasí se zřízením věcného břemene na části tohoto pozemku ve
prospěch pozemků tvořících součást zmíněného areálu
1497/47 bere na vědomí
informaci starosty obce, že na den 7.11.2017 bylo svoláno jednání s vlastníky pozemků k projednání
územní studie pro plochu Z 16 lokalita „Pod Něbrojovým kopcem“ (viz usnesení RO 1481/46 ze dne
2.10.2017)
1498/47 schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000.-Kč Krasobruslařskému klubu Orlová z.s., Orlová – Lutyně a
uzavření příslušné darovací smlouvy
1499/47 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 15 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k 6.11.2017“ dle předloženého
návrhu
1500/47 bere na vědomí
„Výroční zprávu 2016/2017“ Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové organizace
1501/47 projednala
kritéria KÚ MSK pro podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků škol u příležitosti Dne
učitelů v roce 2018 s tím, že ředitel školy zpracuje příslušný návrh v tomto směru
1502/47 bere na vědomí
zaslanou informaci ředitele školy „Polytechnické vzdělávání a vzdělávání v přírodovědných
předmětech Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice 2017/2018“
1503/47 bere na vědomí
informaci ředitele školy o působení tzv. rodilého mluvčího na škole od září 2017
1504/47 souhlasí
s použitím částky 504.339,80 Kč s DPH z investičního fondu školy k pokrytí úhrady tzv. pozastávky
za provedené práce při realizaci akce rekonstrukce elektrických rozvodů dle žádosti ředitele školy ze
dne 3.11.2017
1505/47 souhlasí
s použitím částky 4.840.- Kč s DPH z investičního fondu školy k pokrytí úhrady za výkon činnosti
koordinátora BOZP v měsíci srpnu na realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace ve škole“ dle
žádosti ředitele školy ze dne 30.10.2017
1506/47 souhlasí
s použitím částky 110.000.- Kč s DPH z investičního fondu školy k pokrytí úhrady nákladů spojených
s výstavbou kanalizační přípojky školy dle žádosti ředitele školy ze dne 6.11.2017

1507/47 souhlasí
s nabytím daru školou, a to výukového software pořízeného v rámci projektu „Společná řešení pro
lepší učení“ od Statutárního města Karviná, dle žádosti ředitele školy ze dne 3.11.2017
1508/47 projednala
opětovně žádost Bronislava a Vlasty Szwarcových a dalších dvou občanů Dětmarovice (viz usnesení
RO 1469/46 ze dne 2.10.2017) v souvislosti s úpravou zbývajícího úseku komunikace ve směru na
Glembovec s tím, že je třeba využít iniciativy občanů a v jejím rámci řešit celou tuto záležitost
komplexně včetně rozšíření cesty
1509/47 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky
k rodinnému domku č.p. 178 mezi Bedřichem Angušem, Dětmarovice a Lukášem Poulíčkem, Orlová
–Lutyně na straně jedné a Obcí Dětmarovice na straně druhé o uložení vodovodní přípojky do
pozemků ve vlastnictví obce parc.č. 4927/6 a 4927/3, oba v k.ú. Dětmarovice za jednorázovou
úplatu ve výši 600,-Kč + DPH
1510/47 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc.č. 2690/15 v k.ú. Dětmarovice – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 51 m2 , zastavěného místní komunikací, z vlastnictví Boženy Stoškové,
Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2.
1511/47 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 1648 v k.ú. Dětmarovice se stavbou zemní elektrické
přípojky „Dětmarovice 1598/2, Kuboš, příp. NNk“ - žadatel projektant Erich Prusek, zastupující
stavebníka ČEZ Distribuce a.s., Děčín
1512/47 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2853 v k.ú. Dětmarovice se změnou stavby RD – stavba
ČOV místo žumpy na pozemku parc.č. 2850/2 v k.ú. Dětmarovice s tím, že přepad z ČOV bude
zaústěn do vsakovací jímky umístěné na pozemku parc.č. 2850/2 v k.ú. Dětmarovice - žadatel Ing.
Vladislav Kaleta, zastupující Janu a Milana Válovy, Orlová - Lutyně
1513/47 bere na vědomí
sdělení společnosti ČEPS Invest, a.s., Praha o potvrzení své žádosti o koupi pozemků ve vlastnictví
obce parc. č. 4760/5, 4760/6 a 4763/8, všechny v k.ú. Dětmarovice dle záměru schváleného
usnesením ZO 378/20 ze dne 13.9.2017
1514/47 souhlasí
s umístěním zemní kabelové přípojky NN 0,4kV v pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 350 v k.ú.
Dětmarovice žadatel – žadatel projektant Pavel Přichystal z firmy Ing. Martin Barteček, Praha 2 Vinohrady, zastupující investora ČEZ Distribuce a.s., Děčín
a
1515/47 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a
smlouvu o právu provést stavbu – podzemní kabelová přípojka NN 0,4kV v pozemku ve vlastnictví
obce parc.č. 350 v k.ú. Dětmarovice mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupenou Ing.
Martinem Bartečkem, Praha 2 - Vinohrady a Obcí Dětmarovice, a to za jednorázovou úplatu 150.- Kč
+ DPH za 1 m podzemního rozvodu, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH. Podzemní vedení elektrické
přípojky bude na pozemku parc.č. 350 v k.ú. Dětmarovice provedeno v zeleném pásu podél zpevněné
komunikace na pozemku parc.č. 350.

1516/47 neschvaluje
žádost Radima Jelena, Dětmarovice, o poskytnutí finanční kompenzace za uváděné odstranění
zeleně z pozemku v jeho vlastnictví (parc. č. 4319 v k.ú. Dětmarovice), neboť předmětné odstranění
bylo provedeno pouze na sousedícím pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 4317 v k.ú. Dětmarovice a
k odstranění zeleně z pozemku parc.č. 4319 nedošlo
1517/47 souhlasí
s provedením překopu pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 363 v k.ú. Dětmarovice z důvodu napojení
vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 306/3 v k.ú. Dětmarovice s tím, že po provedení přípojky bude
povrch místní komunikace v místě překopu po zhutnění výkopu zaasfaltován – žadatel Ing. arch. Lucie
Šidlová, Kozlovice, zastupující stavebníka Mgr. Alenu Linnertovou, Bohumín – Skřečoň
a
1518/47 souhlasí
se změnou umístění stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 306/3 v k.ú. Dětmarovice v rozsahu
dle předložené koordinační situace předmětné stavby – žadatel Ing. arch. Lucie Šidlová, Kozlovice,
zastupující stavebníka Mgr. Alenu Linnertovou, Bohumín – Skřečoň
1519/47 souhlasí
s umístěním nové podzemní kabelové elektrické přípojky NN 0,4kV na pozemku parc.č. 2045/1 v k.ú.
Dětmarovice do pozemku ve vlastnictví obce Dětmarovice parc.č. 2042/3 v k.ú. Dětmarovice, a to
provedením protlaku pod stávající místní komunikací na pozemku parc.č. 2042/3 v k.ú. Dětmarovice
a
1520/47 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IP-12-8021592 „Dětmarovice 2045/1 Czajová přípojka NNK“ /VB/02 mezi společností ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín a Obcí Dětmarovice, a to za jednorázovou úhradu 150.- Kč + DPH za 1 m přípojky, nejméně
však ve výši 600,- Kč + DPH
1521/47 schvaluje
dovoz strusky na komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce :
Ladislav Rutka
2 auta strusky

1522/47 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemků parc. č. 2407 – trvalý travní porost o výměře 393 m2,
parc. č. 2399 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 106 m2 a část parc. č. 2398 v rozsahu
cca 25 m2 – ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře 281 m2, zastavěných příjezdovou
komunikací , z vlastnictví Ing. Pavla a Ivany Molnáriových (p.č. 2407), Jany Juríkové a Danuše Valové
(p.č 2399) a Martina Króla (p.č. 2398), všichni Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,Kč/m2
1523/47 souhlasí
jako správce vodního toku – přítoku vodního toku Glembovec – s návrhem obce Doubrava
k provedením dešťové kanalizace DN 300 a DN 500 na katastrech Doubrava a Dětmarovice a se
zaústěním této kanalizace do levobřežního přítoku vodního toku Glembovec s tím, že předmětná
kanalizace bude ve vlastnictví obce Doubrava

1524/47 bere na vědomí
rozhodnutí Magistrátu města Karviné o umístění dopravního značení B11 + E13 (zákaz vjezdu) od
20.11.2017 na místní komunikaci 19c v části Koukolná s tím, že výjimky (povolení vjezdu) mohou
vydávat obce Petrovice u Karviné a Dětmarovice
a
1525/47 schvaluje
vydávání příslušných povolení vjezdu obecním úřadem pro občany, kteří mají trvalý pobyt v dané
lokalitě s příjezdem po komunikaci 19c a pro další osoby, které prokážou oprávněný zájem v tomto
směru
1526/47 projednala
upřesněný návrh „Komunikace k opravě 2018“ (viz usnesení RO 1471/46 ze dne 2.10.2017)
a
1527/47 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit provádění plošných oprav komunikací v roce 2018:
Asfaltové povrchy:
- Komunikace od křižovatky u domu čp. 789 po křižovatku poblíž domu čp. 594
- Komunikace od křižovatky poblíž domu čp. 594 za dům čp. 724
- Komunikace v areálu základní školy čp. 1002 (oprava po provedené kanalizaci)
- Komunikace od čp. 708 po silnici II/474 vedoucí od Orlové
- Komunikaci od křižovatky poblíž čp. 768 po křižovatku u domu čp.584
Recyklátové povrchy:
- Odbočka k čp. 649
- Odbočka z obecní cesty (u domu čp. 311) po dům čp. 711
- Cyklotrasa k řece Olši
Válcovaný nástřik
- Od čp. 52 K k čp. 43 K
1528/47 bere na vědomí
informaci starosty obce o dalším vývoji v řešení situace týkající se zneprůjezdnění komunikace na
pozemku parc. č. 3577 v k.ú. Dětmarovice, mj. o ústním jednání na Magistrátu města Karviné za
účasti zástupců obce i dotčených stran a na něj navazující písemná vyjádření některých účastníků
1529 /47 schvaluje
„Plán inventur na rok 2017“ dle přeloženého návrhu
1530/47 schvaluje
žádost pana Vladimíra Hanuše a dalších 9 občanů o umístění dvou lamp veřejného osvětlení u
příjezdové cesty k rodinným domům čp.928, 26 a 297
1531/47 bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise životního prostředí za rok 2017 předloženou jejím předsedou
1532/47 schvaluje
ceny pro odvoz odpadu na rok 2018 takto :
popelnice 110l odvoz 1x2 týdny

500.-Kč

popelnice 110l odvoz 1x4 týdny (max. 2 osoby v domě)
popelnice 240l plast nebo 2 ks popelnice 110l, odvoz 1x2 týdny
kontejner velkoobjemový (10 rod. domů), odvoz dle potřeby
kontejner 1100l (10 rod. domů), odvoz 1x týden
3ks kontejnerů 1100l odvoz 1x týden – bytovky č. 1049-1052
kontejner 1100l odvoz 1x 2 týdny – bytovka č. 1033,6
popelnice na bioodpad 240l (březen-listopad), odvoz 1x 2týdny

0
1.500.-Kč
0
0
12.000.-Kč
2.000.-Kč
500.-Kč

1533/47 vydává
Nařízení Obce Dětmarovice č. 1/2017, tržní řád, kterým se zakazuje podomní prodej, dle
předloženého návrhu
1534/47 bere na vědomí
Zprávu o činnosti sociální komise v roce 2017 předloženou její předsedkyní
1535/47 bere na vědomí
žádost o povolení hostování lunaparku na obecní pouti 2018 s tím, že k záležitosti se vrátí později i
v návaznosti na případné další žádosti
1536/47 bere na vědomí
předložený návrh výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění služby Senior taxi a Baby
taxi“
1537/47 schvaluje
přijetí dotace od poskytovatele Ministerstva životního prostředí (zprostředkující subjekt Státní fond
životního prostředí České republiky) ve výši 17.647.405,57 Kč na akci (projekt ) „Decentralizované
odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“ včetně podmínek poskytnutí dotace
1538/47 schvaluje
uzavření „Dohody o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního
díla č. 2307/D/KA/2017“ mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., Ostrava jako
provozovatelem vodovodních řadů DN 80 PE a Obcí Dětmarovice jako investorem stavby „Kanalizace
na Olmovci“ dle předloženého návrhu
1539/47 schvaluje
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a nájemní č. 109 13 1140“ mezi Lesy
České republiky, s.p., Hradec Králové jako budoucím obtíženým a Obcí Dětmarovice jako budoucím
oprávněným s tím, že služebnost bude spočívat ve vedení vodovodního řadu v pozemku Lesů ČR
v rámci stavby „Výstavba vodovodních řadů v obci Dětmarovice – 3. úsek“, a to dle předloženého
návrhu
1540/47 vybírá
po projednání předložených nabídek na provedení HG průzkumu – ověření možnosti vsakování
srážkových vod v lokalitě „Nad Dělnickým domem“ společnost G-Consult, spol. s r.o., IČ : 64616886,
Ostrava
1541/47 bere na vědomí
informaci starosty obce a tajemníka OÚ o současné personální situaci obecního úřadu, mj. vzhledem
k narůstajícím povinnostem týkajících se jednotlivých okruhů činnosti úřadu

1542/47 schvaluje
rozšíření počtu zaměstnanců na úseku finančním a rozpočtu o jednoho zaměstnance
1543/47 bere na vědomí
výsledky 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.11.2017, zejména pokud jde o vydání
změny č. 1 územního plánu Dětmarovice
1544/47 bere na vědomí
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 1.10.2017 do 31.10.2017 (1 zakázka) dle bodu 2
písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek
1545/47 bere na vědomí
informace starosty obce týkající se :
-zaslaného notářské zápisu občanem Karviné týkajícího se některých jeho dědických záležitostí ve
vztahu k obci
-posouzení stavu asfaltové plochy u bytovek
-možností vybudování kruhového objezdu na silnici I/67 u velké DPS
-předběžné žádosti SK Dětmarovice o finanční dotace na činnost pro rok 2018
-stavu příprav obecního úřadu na zajištění prezidentských voleb v lednu 2018

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

