
Usnesení 

 

4. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu   13. března  2019 

 

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

pozdějších předpisů 

 

48/4 volí 
návrhovou komisi ve  složení : 

předseda: Bc. Michael Branny  

členové:Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Milan Čempel 

  

 49/4    schvaluje 

program zasedání ZO dle pozvánky, doplněný o bod „Účast v soutěži Vesnice roku 

2020“. 

 

50/4     bere na vědomí  

„Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2018“ předloženou vedoucím obvodního 

oddělení Policie ČR v Dětmarovicích 

 

51/4     schvaluje, že  

požadavky pod pořadovými čísly 89, 90, 91.b), 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101  dle  

přílohy č. 1 tohoto usnesení nebudou řešeny  ve změně č. 2 územního plánu 

Dětmarovice, která bude navazovat na 1. zprávu o uplatňování územního plánu 

Dětmarovice za období 2015 až 2019 

 a 

52/4    schvaluje, že  

požadavky pod pořadovými čísly 91.a), 94, 96, 102, 103 a 104 budou v souladu se 

stanoviskem pořizovatele dle  přílohy č. 1 tohoto usnesení prověřeny  ve změně č. 2 

územního plánu Dětmarovice, která bude navazovat na 1. zprávu o uplatňování 

územního plánu Dětmarovice za období 2015 až 2019 

 

53/4    schvaluje 

celoroční hospodaření obce Dětmarovice za rok 2018 

 

54/4    schvaluje  

Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji - 3.výzva“ mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Dětmarovice dle 

předloženého návrhu, kde v článku III. smlouvy „Spolufinancování obce“ se obec 

zavazuje poskytnout konečným uživatelům na spolufinancování výměny kotlů dle čl. 

II. odst. 1 této smlouvy částku ve výši 10 000,- Kč/dílčí projekt konečného uživatele  
 a 

55/4    schvaluje 

zapojení obce do pilotního projektu bezúročných půjček na výměnu kotlů vyhlášeného 

SFŽP,  Cíl 2 - využití dotace na realizaci stávajícího ekologického projektu obce 

 

56/4    schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 13.3.2019 

a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 13.3.2019 takto : 



-příjmy celkem po konsolidaci ve výši 71.439.208 Kč (v členění dle předloženého 

návrhu) 

-výdaje celkem po konsolidaci ve výši 101.150.362 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 přílohy : 

-Seznam investičních akcí na rok 2019 

 

 57/4   schvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2019 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu 

Dětmarovice ve výši 60.000 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle 

novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a 

58/4    schvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2019 Tělocvičné jednotě  Sokol Dětmarovice  ve výši 

330.000,- Kč  a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

a 

59/4     neschvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2019 Českému kynologickému svazu ZKO Dětmarovice – 

029 ve výši 63.000,- Kč. 

 

60/4     schvaluje 

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2019 

a 

61/4     bere na vědomí 

zápis o provedené kontrole akce  „Odpočinková plocha Dětmarovice“ 

 

62/4     schvaluje 

Plán práce Výboru pro životní prostředí a hornickou činnost na rok 2019 

 

63/4     bere na vědomí 

informace ke kanalizaci, k průběhu stavby a k její další perspektivě 

 

64/4     bere na vědomí 

informaci starosty obce o personálních  změnách na OÚ, v zastupitelstvu a ve 

finančním výboru 

 

65/4     neschvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2  pozemku parc. č. 3039 – 

zahrada  o výměře 611 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jana Grobelného, 

Einsteinova 2832/16, 733 01 Karviná - Hranice do vlastnictví obce  

a 

66/4     neschvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2  pozemku parc. č. 3039 – 

zahrada  o výměře 611 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Antonína Chlebka, Čsl. 

armády 2932/29, 733 01 Karviná - Hranice do vlastnictví obce  

a 

67/4    schvaluje  

provedení plošných oprav komunikací položením asfaltového povrchu (koberce): 



1. lokalita u Sokolského hřiště a na Šlogu (k.ú. Dětmarovice) 

- od č.p. 45(Hasičská zbrojnice) po můstek přes potok Svodnice 

- od domu č.p. 31 po dům č.p. 401 

- od křižovatky u domu č.p. 661 po železniční přejezd č. P6513 

- od křižovatky u domu č.p. 554 po dům č.p. 853 

- od domu č.p. 661 po můstek přes potok Mlýnka 

- od domu č.p. 917 po dům č.p. 905 

- od můstku přes potok Mlýnka po křižovatku u domu č.p. 791 

- od křižovatky u domu č.p. 791 po můstek potoka Mlýnka poblíž domu č.p. 941 

- od domu č.p. 872 po dům č.p. 941 

- včetně můstku přes potok Svodnice po křižovatku u č.p. 661 

- od křižovatky u domu č.p. 791 po křižovatku poblíž domu č.p. 621 

- můstek přes potok Mlýnka 

- zbytek účelové komunikace od domu č.p. 905 po dům č.p. 1254 

 

2. lokalita na hranici s Koukolnou a na Glembovci (v k.ú. Dětmarovice a k.ú. 

Koukolná) 

- napojení na silnici I/67 poblíž domu č.p. 37 po můstek přes potok Mlýnka u MŠ 

Koukolná 

- od můstku přes potok Mlýnka poblíž MŠ Koukolná po silnici I/67 u domu č.p. 10K 

- od křižovatky u domu č.p. 16K po křižovatku u domu č.p. 15K 

- od domu č.p. 15K a pokračující za dům č.p. 11K po konec místní komunikace 

- od napojení na silnici I/67 u domu č.p. 44K po zatáčku poblíž domu č.p. 45K 

- můstek přes potok Mlýnka u MŠ Koukolná 

- od domu č.p. 450 naproti MŠ Koukolná po dům č.p. 1225 

- od křižovatky u domu č.p. 1322 po dům č.p. 724 

- od křižovatky u domu č.p. 887 po dům č.p. 869 

- od křižovatky u domu č.p. 887 po dům č.p. 61K a č.p. 2K 

- v části Glembovec od domu č.p. 1230 po dům č.p. 801  

a 

provedení plošné opravy návozem a zhutněním recyklátu na komunikaci: 

- od domu č.p. 16 po dům č.p. 1183 (komunikace u Modlitebny v k.ú. Dětmarovice) 

  a 

provádění oprav běžných výtluků tryskovou technologií na komunikacích v obci, 

jakož i: 

- od domu č.p. 54K po dům č.p. 53K (panelová komunikace poblíž rybníka Větrov 

v k.ú. Koukolná 

 

68/4     schvaluje 

účast obce v soutěži VESNICE ROKU 2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta obce Dětmarovice                                          místostarosta obce Dětmarovice 

 


