Usnesení
3. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 16. ledna 2019
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
32/3

volí
návrhovou komisi ve složení :
předseda: Ing. Marek Svrčina
členové - Zdeňka Foltynová, Mgr. Libor Stáňa

33/3

schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky
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bere na vědomí
informaci o zpracovaných studiích k výhledu rozvoje obce Dětmarovice
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schvaluje
schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2019 takto:
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38/3

39/3

-příjmy celkem po konsolidaci ve výši 67.290.846 Kč (v členění dle předloženého
návrhu)
-výdaje celkem po konsolidaci ve výši 97.002.000 Kč (v členění dle předloženého
návrhu)
-rozdíl příjmů a výdajů ve výši 29.711.154 Kč je pokryt přebytkem hospodaření
z roku 2018 ve výši 29.711.154 Kč, včetně příloh :
-Seznam investičních akcí na rok 2019
-Rozpočet sociálního fondu na rok 2019,
dle předloženého návrhu
a
schvaluje
zahájení stavby domova pro seniory v roce 2019 v částce 10 mil. Kč v návrhu pro rok
2019 pouze v případě možnosti získání dotace či daru od jiných subjektů
a
schvaluje
krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce
a
schvaluje
příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2019 pro Základní školu a Mateřskou školu
Dětmarovice, příspěvkovou organizaci na neinvestiční výdaje ve výši 6.400.000 Kč
s tím, že 430.000 Kč je určeno na ostatní osobní výdaje
schvaluje
poskytnutí dotace v roce 2019 Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost ve výši
750.000.-Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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schvaluje
poskytnutí dotace v roce 2019 Římskokatolické farnosti Dětmarovice na opravu
varhan a podlahy kůru ve výši 200.000.-Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní
smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
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schvaluje
podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací vypsanou jako téma
v působnosti MMR v podprogramu obcí do 10.000 obyvatel
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schvaluje
Zásady (strategii) rozvoje obce s přílohou Program rozvoje obce do r. 2022 dle
předloženého návrhu
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zřizuje
devítičlenný kontrolní výbor
a
volí
členy kontrolního výboru :
Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznapka, Rostislav Vašut
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schvaluje
plán práce finančního výboru na rok 2019
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neschvaluje
majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parc.č. 3399/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví
…, … do vlastnictví obce
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neschvaluje
majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parc.č. 3399/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví
…, … do vlastnictví obce

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Ing. Marek Svrčina v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

