USNESENÍ
48. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 4.12.2017
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1546/48 projednala
za účasti předsedy SK výhledy činnosti Sportovního klubu pro další období s tím, že doporučuje
prosincovému zasedání ZO schválit žádost SK o poskytnutí finanční dotace ve výši 700 tis. Kč na
činnost pro rok 2018
1547/48 schvaluje
„Návrh rozpočtu (plánů výnosů a nákladů) na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období
2019 až 2020“ Základní školy a Mateřské koly Dětmarovice, příspěvková organizace, dle žádosti
ředitele školy ze dne 28.11.2017
1548/48 souhlasí
s vyřazením a likvidací čtyř inventárních předmětů pořízených v letech 1999 (2 věci), 2004 a 2007
z majetku školy, a to dle žádosti ředitele školy ze dne 28.11.2017
1549/48 projednala
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“ zaslaný Magistrátem města Karviné a
umožňující mj. požádat o dotaci na realizaci opatření v jeho rámci (edukační zájezdy, pomůcky
k polytechnické výchově apod.)
a
1550/48 doporučuje
zastupitelstvu obce předložený místní akční plán schválit
1551/48 jmenuje
v souladu s ust. § 167 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. členkou školské rady Základní školy a
Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace za obec jako zřizovatele :
Mgr. Michaelu Kaděrovou
1552/48 schvaluje
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace,
Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů v průběhu
druhého pololetí 2017
1553/48 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 16 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k 4.12.2017“ dle předloženého
návrhu
1554/48 rozhodla
svolat zasedání zastupitelstva obce na 13.12.2017 a projednala některé další otázky spojené s jeho
přípravou a programem, mj. rozpočtová opatření, návrh rozpočtu obce na rok 2018 včetně
stanoviska finančního výboru, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 2020, návrh
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce, žádost farnosti o dotaci a další, s tím, že na program
zasedání bude zařazen i bod dle požadavku členky zastupitelstva

1555/48 bere na vědomí
informaci starosty obce a přizvaného referenta OÚ o probíhající přípravě dodatku ke smlouvě o dílo
s realizační firmou STASPO, spol. s r.o., Ostrava s tím, že k dané záležitosti se vrátí po dořešení všech
potřebných náležitostí
1556/48 bere na vědomí
předložený Seznam vybraných zakázek v období od 16.10.2017 do 04.12.2017 (3 zakázky) dle bodu
2 písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek
1557/48 doporučuje
zastupitelstvu obce zrušit usnesení zastupitelstva obce č. 262/15 ze dne 14.9.2016, kterým bylo
schváleno přijetí daru pozemků parc. č. 937 a 941 v k.ú. Dětmarovice, a to z důvodu vzetí zpět
nabídky k darování pozemků vlastníky Jiřím a Ingrid Jendryščíkovými, oba Dětmarovice
1558/48 souhlasí
na základě žádosti společnosti NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek Místek se změnou trasy vzdušného vedení
NN, které povede přes pozemek ve vlastnictví obce parc.č. 336/1 v k.ú. Dětmarovice (namísto přes
původně smluvně sjednaný pozemek parc.č. 330/2) v rámci stavby „Dětmarovice 306/3,
Linnertová, NNv“
a
1559/48 schvaluje
změnu uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu číslo IP-12-8021148/03 „Dětmarovice 306/3, Linnertová, NNv“
mezi Obcí
Dětmarovice jako povinným a společností ČEZ Distribuce a.s. , Děčín jako oprávněným, a to pokud
jde o změnu trasy vedení přípojky NN z původně dohodnutého pozemku parc.č. 330/2 v k.ú.
Dětmarovice přes pozemek parc. č. 336/1
1560/48 souhlasí
s projektovou dokumentací stavby „DET – nová R 420 kV, zaústění 400 kV“ v rozsahu dle
předložených výkresů TE17 – V4 343, TEV17 – V4 325 – stožáry č. 128, 129, 130 a 131, celková situace
1:2000 a řez polem transformátoru - pole ACA06 a ACA09 – žadatelé společnost TRANSENERGY s.r.o.,
Praha 5 – Smíchov a společnost ČEPS Invest, a.s., Praha 10 - Michle
1561/48 souhlasí
s novým předloženým návrhem projektu stavby „Dětmarovice – posunutí sloupu VN parc. 2642/7“
spočívající ve stavbě dvou nových sloupů VN a výměně holých vodičů za závěsný kabel – žadatel
ENPRO Energo s.r.o., Valašské Meziříčí
1562/48 bere na vědomí
informaci přizvané referentky OÚ o vydaných povoleních – zatím přes 100 povolení - vjezdu na
místní komunikaci 19c „Buvolí stezka“ v katastru obce Dětmarovice, část Koukolná (v návaznosti na
usnesení RO 1524/47 a 1525/47 ze dne 6.11.2017)
1563/48 souhlasí
s udělením výjimky z dopravního značení B 16 – 1,9 m umístěné na konci místní komunikace 19c
„Buvolí stezka“ pro vozidlo VW transporter – žadatel Martin Daňhel, Petrovice u Karviné
1564/48 projednala
„Výzvu k odkupu pozemku“ parc.č. 3067/4 v k.ú. Dětmarovice, na němž je dle územního plánu
plánována stavba čistírny odpadních vod obce, s tím, že s předmětným odkupem nesouhlasí

1565/48 projednala
„Výzvu k odstranění černé stavby“, kterou má být část výhybny nacházející se na pozemku parc.č.
3067/4 v k.ú. Dětmarovice a kde asfaltová plocha na tomto pozemku má dle situačního nákresu
výměru 7 m2
a
1566/48 rozhodla
nabídnout vlastníkovi pozemku parc. č. 3067/4 odkoupení dotčené části obcí
1567/48 schvaluje
uzavření smlouvy o umístění a provedení části zpevněného sjezdu na pozemku ve vlastnictví obce
parc.č. 3699 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice na straně jedné a Pavlínou Gletovou a
Patrikem Gletou, oba Karviná – Nové Město, na straně druhé
a
1568/48 schvaluje
provedení protlaku pod místní komunikací na pozemcích parc.č. 3685/2 a 3685/1, oba v k.ú.
Dětmarovice pro uložení vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 3697
v k.ú. Dětmarovice – žadatelé Pavlína Gletová a Patrik Gleta, oba Karviná – Nové Město, zastoupeni
Ing. Bronislavem Wijackim, Havířov - Podlesí
a
1569/48 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 3699 v k. ú. Dětmarovice se stavbou rodinného domu
včetně příslušenství na pozemku parc. č. 3697 v k. ú. Dětmarovice - žadatelé Pavlína Gletová a Patrik
Gleta, oba Karviná – Nové Město, zastoupeni Ing. Bronislavem Wijackim, Havířov - Podlesí
1570/48 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup části pozemku parc. č. 2740/1 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 350 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jána Rambaly a Květuše
Rambalové, oba Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2
1571/48 schvaluje
uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby části zpevněného sjezdu na pozemku ve vlastnictví
obce parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a Tomášem Mojem, Orlová - Lutyně
a
1572/48 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě –
uložení vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí
Dětmarovice a Tomášem Mojem, Orlová – Lutyně. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti
vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč/1 m vodovodní přípojky + DPH, nejméně
však 600,- Kč + DPH. Trasa vedení vodovodní přípojky musí respektovat stávající vodovodní přípojky,
které jsou v daném úseku na pozemku parc. č. 1200 v k. ú. Dětmarovice již uloženy.
1573/48 souhlasí
s uložením tří vodovodních přípojek k pozemku parc.č. 2026/11 v k.ú. Dětmarovice do pozemku ve
vlastnictví obce parc. č. 1865/1 v k. ú. Dětmarovice, a to provedením protlaků pod tělesem místní
komunikace, která se na pozemku parc.č. 1865/1 v k. ú. Dětmarovice nachází - žadatel Robert Kiwak,
Petrovice u Karviné
a
1574/48 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě –
uložení tří vodovodních přípojek do pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1200 v k.ú. Dětmarovice,
mezi Obcí Dětmarovice a Robertem Kiwakem, Petrovice u Karviné. Věcné břemeno bude zřízeno na

dobu životnosti vodovodních přípojek, každá přípojka za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč/1 m
vodovodní přípojky + DPH, nejméně však 600,- Kč + DPH za každou přípojku.
1575/48 souhlasí
s uložením vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 349/1 v k.ú. Dětmarovice do nezpevněné části
pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 350 v k.ú. Dětmarovice – zeleného pruhu podél zpevněné
komunikace na pozemku parc.č. 350 v k.ú. Dětmarovice – žadatel Gabriela Mazurková, Orlová Lutyně
a
1576/48 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě –
uložení vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 350 v k.ú. Dětmarovice, mezi Obcí
Dětmarovice a Gabrielou Mazurkovou, Orlová - Lutyně. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
životnosti vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94,- Kč/1 m vodovodní přípojky + DPH,
nejméně však 600,- Kč + DPH
a
1577/48 schvaluje
uzavření smlouvy o umístění a provedení části zpevněného sjezdu na pozemku ve vlastnictví obce
parc. č. 350 v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a Gabrielou Mazurkovou, Orlová - Lutyně
1578/48 souhlasí
s umístěním vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 793 v Dětmarovicích do pozemku ve
spoluvlastnictví obce parc. č. 1085/1 v k.ú. Dětmarovice - žadatel Zbyněk Malík, Dětmarovice.
Vodovodní přípojka bude provedena protlakem pod tělesem místní komunikace, která se na tomto
pozemku nachází.
1579/48 schvaluje
dovoz strusky na plochy, které nejsou ve vlastnictví obce :
TJ Sokol Dětmarovice

1 auto strusky

1580/48 schvaluje
ukončení nájemní smlouvy k pozemku ve vlastnictví obce parc. č 546/2 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 31 m2 v k.ú. Dětmarovice dle žádosti nájemce Vahe Sarkisjana, Stonava, a to ke
dni 31.12.2017
a
1581/48 schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 546/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, na němž je umístěn
objekt čp. 1293 cizího vlastníka – společnosti Minivilum (v návaznosti na usnesení RO 1461/46 ze
dne 2.10.1017 o schválení záměru), a to společnosti Minivilum, s.r.o., Dětmarovice, na dobu
neurčitou počínaje 1.1.2018 s šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu pronájmu ve výši 2.600,- Kč
ročně
1582/48 projednala
další možnosti řešení situace týkající se zneprůjezdnění komunikace na pozemku parc. č. 3577 v k.ú.
Dětmarovice, s tím, že
- budou osloveni vlastníci pozemku parc. č. 3585/6 v k.ú. Dětmarovice s nabídkou na odprodej
jeho části obci
- ze strany obce bude podána žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí dle § 142 zákona č.
500/2004 Sb., že se na uvedeném pozemku nachází veřejně přístupná pozemní komunikace

1583/48 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Zajištění služby Senior taxi a baby taxi“ Karla Vichra
– Firma Karel Vicher (TAXI Dětmarovice), IČ : 05485355, Dětmarovice s tím, že bude využito i nabídky
na některé související služby
1584/48 stanoví
cenu vstupenky na vystoupení Evy Holubové a Boba Klepla dne 12.5.2018 na 100.-Kč na osobu
1585/48 schvaluje
uzavření smlouvy s paní Petrou Ruskovou, Dětmarovice o nájmu nebytových prostor v 1. patře
budovy čp. 320 pro využívání k terapii Metodou RUŠ, a to s účinností od 1.2.2018 na dobu neurčitou
s 6měsíční výpovědní lhůtou
1586/48 bere na vědomí
informaci starosty obce o sdělení ředitele odboru MPSV, že žádosti obce o poskytnutí dotace na
výstavbu Domova pro seniory nebylo vyhověno (důvodem byl nedostatek finančních prostředků na
tyto účely) s tím, že žádost bude možné opětovně podat v rámci nejbližší výzvy
a
1587/48 projednala
otázky spojené s dalším postupem v této věci včetně jejich projednání na zastupitelstvu obce v rámci
rozpočtových záležitostí
1588/48 bere na vědomí
informaci starosty obce týkající se přípravy kolaudace klubovny zahrádkářů – soubor staveb pod
společným názvem „Klubovna ČZS Dětmarovice“ – a jejího následujícího využití dle příslušných dohod
a rozhodnutí v tomto směru
1589/48 bere na vědomí
informaci starosty obce a tajemníka OÚ o současné personální situaci obecního úřadu a některých
podniknutých krocích v tomto směru
1590/48 schvaluje
„Plán práce Rady obce Dětmarovice na rok 2018“ dle předloženého návrhu
1591/48 schvaluje
plány práce (činnosti) komisí rady na rok 2018 dle návrhů předložených předsedy (předsedkyněmi)
těchto komisí :
-sociální komise,
-komise životního prostředí,
-komise pro občanské záležitosti
1592/48 souhlasí
s návrhem sociální komise na změnu podmínek týkající se ozdravných pobytů pro seniory (pobyt i na
území Slovenské republiky, dosažení 65 let v roce uskutečnění ozdravného pobytu)
a
1593/48 ruší
usnesení RO 464/16 ze dne 2.11.2015 řešící danou problematiku
a
1594/48 schvaluje
„Podmínky pro čerpání finančního daru ve výši 3.000.-Kč pro seniory na ozdravný pobyt“ dle
předloženého návrhu

1595/48 bere na vědomí
informaci starosty obce o brzkém zahájení provozu semaforů na Skotnici

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

