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Usnesení 

2. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného v pondělí 17. prosince 2018  

Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č.  128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

13/2 volí 

návrhovou komisi ve  složení : 

předseda: Ing. Kamila Badurová 

členové  - Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Milan Čempel 

 

14/2 schvaluje 
program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky 

 

15/2  schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice  na období 2019 – 2021 

 

16/2  schvaluje: 

rozpočtové opatření  č. 16  dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k  17.12.2018 

  a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 17.12.2018  takto: 

-příjmy celkem po konsolidaci ve výši 85.112 tis. Kč (v členění dle předloženého 

návrhu) 

-výdaje celkem po konsolidaci ve výši 128.320 tis. Kč (v členění dle předloženého 

návrhu) 

-rozdíl příjmů a výdajů ve výši 43.208 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 

2017 ve výši 43.208 tis. Kč  

 

17/2 ruší 

usnesení zastupitelstva obce Dětmarovice č. 277/16 ze dne 14.12.2016 o přenesení části 

své pravomoci provádět rozpočtová opatření na radu obce 

a 

18/2  pověřuje 

Radu obce Dětmarovice provádět rozpočtová opatření v následujícím rozsahu : 

na příjmové straně bez omezení, 

na výdajové straně rozpočtu 

           a)bez omezení u výdajů z dotací (výdaje s účelovým znakem), 

  b)bez omezení u výdajů k odvrácení škod, výdaje k prevenci havárie, řešení živelných   

pohrom, úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, výdaje daně z příjmů     

právnických osob, kterou platí obec sama sobě,  

          c)změny závazných ukazatelů (jednotlivých paragrafů) do výše 200.000 Kč. 

 

19/2 schvaluje 

pravidla rozpočtového provizoria obce Dětmarovice pro rok 2019 dle předloženého 

návrhu 

  

20/2 bere na vědomí 

návrh rozpočtu obce Dětmarovice – rok 2019 
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21/2 zřizuje 

devítičlenný finanční výbor 

a 

22/2  volí 

členy finančního výboru : 

Ing. Alan Franek, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Ing. Drahomír Kryska, Jaroslav Mana, Martin Müller, Mgr. Libor Stáňa 

 

23/2 zřizuje 

devítičlenný výbor pro životní prostředí a hornickou činnost 

a 

24/2 volí 

předsedkyní výboru pro životní prostředí a hornickou činnost: 

Ing. Kamila Badurová 

a 

členy výboru pro životní prostředí a hornickou činnost: 

Mgr. Martin Duda, Pavel Jakubec, Radim Kovář, MUDr. Eliška Lazarová, Jarmila 

Popiolková, Bc. Tereza Popiolková Kaděrová, Bronislav Szwarc, Jaroslav Šelong 

 

25/2 schvaluje 

poskytnutí odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce od  

1.1.2019 měsíčně takto : 

- místostarosta obce                6.000,- Kč 

- člen rady obce                        3.000, -Kč   

- předseda výboru, komise       2.500,- Kč  

- člen výboru, komise              1.500,- Kč  

- člen zastupitelstva obce            800,- Kč 

 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Odměna se poskytuje jen za funkci, za niž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená 

odměna. 

 

26/2 schvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2  pozemku parc.č. 4071/2 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 337 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví 

………………….………….. do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady 

spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

Majetkový převod bude realizován až po zrušení zástavního práva váznoucího na 

pozemku parc.č. 4071/2 v k.ú. Dětmarovice. 

 

27/2 schvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2  pozemku parc.č. 4071/2 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 337 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví 

……………………………… do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady 

spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

Majetkový převod bude realizován až po zrušení zástavního práva váznoucího na 

pozemku parc.č. 4071/2 v k.ú. Dětmarovice. 
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28/2 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc.č. 2881/4 – orná půda o výměře 1377 m2 

(dle nově zpracovaného geometrického plánu výkup pozemku parc.č. 2881/5 – orná 

půda o výměře 8 m2) v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ……………………………….. 

do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu 

uhradí obec Dětmarovice. 

 

29/2 schvaluje 

Plán odpadového hospodářství obce Dětmarovice na období 2018 – 2023 dle 

předloženého návrhu  

 

30/2 schvaluje 

po projednání pana Ing. Ladislava Rosmana jako určeného člena zastupitelstva 

(„určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací 

dokumentace obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební 

období 2018 - 2022 

 

31/2 schvaluje 

Plán práce Zastupitelstva obce pro rok 2019 dle předloženého návrhu  

 

 

 

 

   

                 Ing. Ladislav Rosman v.r.                      Ing. Marek Svrčina v.r. 

    starosta obce Dětmarovice               místostarosta obce Dětmarovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


