USNESENÍ
43. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 3.7.2017
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1315/43 souhlasí
s použitím částky 47.976,50 Kč s DPH z investičního fondu školy k pokrytí úhrady za výkon
zadavatelské činnosti k zakázce na výběr zhotovitele k projektu „Rekonstrukce elektroinstalace ve
škole“ dle žádosti ředitele školy ze dne 15.6.2017
1316/43 schvaluje
provedení opravy venkovních schodů do Dělnického domu s tím, že bude provedena příslušná
poptávka
1317/43 schvaluje
poskytnutí dotace organizaci na projekt v roce 2017 takto :
Myslivecký spolek Zátiší Dětmarovice
10.000.-Kč
a
1318/43 schvaluje
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
1319/43 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 10 úpravy schváleného rozpočtu roku 2017 k 3.7.2017“ dle předloženého
návrhu
1320/43 bere na vědomí
„Vznesení námitky k opravě pozemní komunikace na Zálesí“ Zdenky a Osvalda Komárkových,
Dětmarovice, s tím, že plánovaná oprava předmětné komunikace (od křižovatky u domu čp. 527 po
domy čp. 386 a 1280) nebude realizována, neboť v úseku, kde mělo k opravě komunikace dojít, bude
v měsících září a říjnu 2017 prováděna výměna sloupů nn, čímž by došlo k devastaci provedené
opravy
1321/43 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc. č. 3999/2 v k.ú. Dětmarovice stavebníka Davida
Haase, Petrovice u Karviné, zastoupeného Bohunkou Válkovou, Karviná – Nové Město,
samostatným sjezdem k místní komunikaci na pozemcích parc .č. 3999/2 a 3963 v k.ú. Dětmarovice
z důvodu výstavby rodinného domku
1322/43 bere na vědomí
žádost společnosti GasNet, s.r.o., Ústí N. Labem o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku ve
vlastnictví obce parc. č. 73/2 v k.ú. Koukolná za dohodnutou a zastupitelstvem obce schválenou
kupní cenu 92.950.- Kč s tím, že v dané věci bude postupováno dle uzavřené smlouvy o budoucí
kupní smlouvě ze dne 22.8.2016 (viz usnesení ZO č. 243/14 ze dne 15.6.2016)
1323/43 bere na vědomí
dopisy Jaromíra Vontroby, Dětmarovice, týkající se uváděného zneprůjezdnění pozemní komunikace
na pozemku parc. č. 3577 v k.ú. Dětmarovice s tím, že příslušným silničním správním úřadem ohledně
této komunikace je Magistrát města Karviné

1324/43 souhlasí
jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 21/2 v k.ú. Dětmarovice se žádostí
římskokatolické farnosti „o souhlas na přechodné využití obecního pozemku“ ze dne 21.6.2017 umístění lešení v rámci akce Zateplení farní budovy s tím, že dojde k řádnému
označení požadovaných úprav
1325/43 nesouhlasí
s „návrhem na zřízení dopravního zařízení – krátkého příčného prahu“ na vhodné místo komunikace
vedoucí od neřízené křižovatky u domu čp. 250 po křižovatku u domu čp. 166 v délce cca 250 metrů
dle žádosti Jiřího Zobala, Dětmarovice, spolupodepsané některými dalšími občany
1326/43 souhlasí
jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 773 a 2042/3 v k.ú. Dětmarovice se stavbou nového
rodinného domu na pozemku parc. č. 2075/2 v k.ú. Dětmarovice, kde sítě nebudou vedeny přes
pozemky ve vlastnictví obce – stavebník Michal Masopust, Karviná Mizerov
1327/43 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc. č. 774/3 v k.ú. Dětmarovice, vlastníků Michal
Masopust,Karviná, Alena Grygerková, Karviná a Ing. Pavel Mazurek, Ph.D. Dětmarovice, samostatným
sjezdem k místní komunikaci na pozemku parc. č. 773 v k.ú. Dětmarovice z důvodu výstavby
rodinného domku na pozemku parc. č. 2075/2 v k.ú. Dětmarovice
1328/43 souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací k územnímu řízení stavby „III. etapa odkanalizování obce
Dětmarovice“ zpracovanou společnosti IGEA s.r.o. , Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava – Přívoz
1329/43 souhlasí
s navrženou trasou nadzemního kabelového vedení přípojky NNk 0,4 kV na pozemcích parc. č. 211/1,
4172/1 (ve vlastnictví obce) 4172/2,4207/14, 4207/6, 4208/1 (nejsou ve vlastnictví obce), všechny
v k.ú. Dětmarovice v délce cca 60 m dle předloženého návrhu společnosti ProfiProjekt s.r.o., Frýdek
– Místek, zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako investora akce „Dětmarovice
4207/14, Střelec, příp. NNK“
1330/43 souhlasí
s připojením sousední nemovité věci – pozemku parc. č. 330/3 v k.ú. Dětmarovice samostatným
sjezdem k místní komunikaci na pozemku parc. č. 330/2 v k.ú. Dětmarovice z důvodu výstavby
rodinného domku - stavebník Mgr. Alena Linnertová,, Bohumín – Skřečoň, zastoupená Ing. arch.
Lucií Šidlovou, Kozlovice
a
1331/43 souhlasí
se stavbou rodinného domku na pozemku parc. č. 306/3 v k.ú. Dětmarovice
a
1332/43 souhlasí
s umístěním vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domku na pozemku parc. č. 306/3 v k.ú.
Dětmarovice na pozemcích ve vlastnictví obce parc. č. 363 a 330/2 v k.ú. Dětmarovice s tím, že
vodovodní přípojka bude na těchto pozemích, na nichž se nacházejí místní komunikace, realizována
protlakem pod tělesem místní komunikace.
a
1333/43 souhlasí
s napojením dešťové kanalizace z nově budovaného rodinného domu na pozemku parc. č. 306/3
v k.ú. Dětmarovice do jednotné kanalizace ve vlastnictví obce BE DN 300, která se nachází na
pozemku parc. č. 306/3 v k.ú. Dětmarovice

a
1334/43 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Mgr. Alenou
Linnertovou, Bohumín - Skřečoň a Obcí Dětmarovice – uložení vodovodní přípojky do pozemků ve
vlastnictví obce parc. č. 330/2 a 363 v k.ú. Dětmarovice za jednorázovou úplatu ve výši 94.- Kč /1m
přípojky + DPH, nejméně však 600.- Kč + DPH
1335/43 souhlasí
se „Žádostí o stanovisko ke stavbě pro územní a stavební řízení“ společnosti Stavební Klinika s.r.o.,
Václavovice s umístěním stavby Domova pro seniory včetně umístění vodovodní přípojky,
kanalizační přípojky a její napojení na nově budovanou kanalizaci obce – v areálu ZŠ, plynovodu, NN
přípojka a sdělovací přípojka na rozvod CETIN – přípojky budou sloužit pouze pro stavbu Domova pro
seniory
1336/43 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu zvodnění svahovitého terénu nad Dělnickým domem s tím, že bude
provedena poptávka na zpracování hydrologické studie k posouzení stavu a návrhu řešení
1337/43 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošná oprava povrchu komunikace k Doubravě“
společnost STRABAG a.s.,IČ : 60838744, Praha 5, odštěpný závod Morava, oblast Sever a stanoví
další pořadí :
2. SWIETELSKÝ stavební s.r.o., IČ : 48035599, České Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, oblast Ostrava
3.ALPINE Bau CZ a.s., IČ : 02604795, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí
1338/43 bere na vědomí
veřejnou vyhlášku k návrhu změny č. 1 územního plánu Dětmarovice včetně oznámení o konání
veřejného projednání návrhu změny č. 1, které se uskuteční 31.7.2017 v 16.00 hodin v Dělnickém
domě
1339/43 ukládá
starostovi obce pověřit výkonem funkce veřejného opatrovníka Jiřího Pietrasze, Dětmarovice,
jménem Obce Dětmarovice zaměstnance obce, zařazeného do obecního úřadu a tajemníkovi OÚ
zajistit všechny podmínky nutné pro výkon opatrovnictví zaměstnancem obce dle pracovněprávních
předpisů
1340/43 bere na vědomí
informaci starosty obce o současném stavu v oblasti obchvatu obce
1341/43 schvaluje
pro výběrové řízení na realizaci stavby Domova pro seniory - prováděného ve spolupráci s vybranou
firmou HRAT, s.r.o., Třinec - výběr jednoho subjektu na část zahajovanou v tomto roce v rozsahu dle
již schválených finančních prostředků i na část prováděnou v příštím roce, zde za stanovené
podmínky schválení příslušné finanční částky pro tyto účely v rozpočtu rok 2018
1342/43 stanovila
na základě „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“ veřejné zakázky „Decentralizované odkanalizování
obce Dětmarovice I. etapa, Koukolná“ pořadí prvních tří dodavatelů podle výše nabídkové ceny v
zadávacím řízení veřejné zakázky „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice I. etapa,
Koukolná“ :

1. STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice IČ : 41035704
2. MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 26788675
3. POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Holasická 1632/574, 747 05 Opava IČ : 25606468
1343/43 rozhodla
na základě „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“ a „Výsledku posouzení splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele“ o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce „Decentralizované
odkanalizování obce Dětmarovice I. etapa, Koukolná“ s dodavatelem, který splnil všechny podmínky
účasti v zadávacím řízení a nabídnul nejnižší cenu :
1. STASPO, spol. s r.o. Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice IČ : 41035704
1344/43 schvaluje
v návaznosti na upřesněný rozsah nacenění úpravy vodního díla - vodovodního řadu v rámci stavby
„Odkanalizování, lokality Šlog a základní školy v Dětmarovicích“ (viz usnesení RO 1261/41 ze dne
3.5.2017) a předchozí dohodu o úpravě vodního díl (viz usnesení RO 1069/36 ze dne 9.1.2017)
uzavření příslušné Smlouvy o dílo č. 88/SOD/KA/2017 a č. OÚD/2281/2017 se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dle předloženého návrhu
1345/43 bere na vědomí
výsledky 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.6.2017, mj. pokud jde o schválení
závěrečného účtu obce za rok 2016 a účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2016
1346/43 schvaluje
zadání soutěže pro občany Dětmarovic „Návrh na rekreační oblast v obci Dětmarovice“ dle
předloženého návrhu
1347/43 projednala
nabídky na uzavření smluv o dodávce elektřiny a dodávce plynu a rozhodla oslovit i další obchodníky
s těmito komoditami
1348/43 schvaluje
upřesněnou cenovou nabídkou na zakázku „Oprava památníku obětem 2. světové války
v Dětmarovicích“ (viz usnesení RO 1296/42 ze dne 5.6.2017) ze dne 18.6.2017
1349/43 schvaluje
pořízení dvou tzv. vítacích tabulí při vjezdu do obce
1350/43 bere na vědomí
úspěšný průběh 13. obecní slavnosti konané dne 3.6.2017

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Ing. Marek Svrčina v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

