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Usnesení  

23. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 14. března  2018 

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

pozdějších předpisů 

413/23 volí 

návrhovou komisi ve složení: 

předseda   -  Ing. Marek Svrčina      členové  -  Ing. Kamila Badurová , Mgr. Michaela 

Kaděrová 

 

414/23 schvaluje 

program zasedání ZO dle pozvánky  

 

415/23 bere na vědomí 

informaci o zániku mandátu členky zastupitelstva obce Mgr. Anna Kikové ke dni 

22.2.2018 

a 

informaci o zániku mandátu člena zastupitelstva obce  Vladislava Kubátka, který 

nastoupil jako náhradník,  ke dni 7.3.2018 

a 

informaci, že členem zastupitelstva obce Dětmarovice se stal dne  8.3.2018 Rostislav 

Vašut 

 

416/23 stanoví 

neuvolněnému členu zastupitelstva obce Rostislavu Vašutovi ode dne 16.3.2018 

měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením ZO č. 28/2 ze dne 17.12.2014 za výkon 

funkce člena zastupitelstva obce 

 

417/23 bere na vědomí 

„Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2017“ předloženou vedoucím obvodního 

oddělení Policie ČR v Dětmarovicích 

 

418/23 schvaluje 

poskytnutí  dotace v roce 2018 Tělocvičné jednotě Sokol Dětmarovice ve výši 

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

250/2000., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

419/23 schvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2018 Českému kynologickému svazu ZKO 029 – 

Dětmarovice - Koukolná    ve výši 84.500,- Kč a  uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy dle novely zákona č. 250/2000., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 
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420/23 schvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2018 Sportovnímu klubu Dětmarovice ve výši 100.000,- Kč 

pouze v případě schválení dotace z MAS Bohumínsko a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů 

 

421/23 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 14.3. 2018 

  a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 14.3. 2018 takto: 

-příjmy celkem po konsolidaci ve výši 78.151 tis. Kč (v členění dle předloženého 

návrhu) 

-výdaje celkem po konsolidaci ve výši 113.345 tis. Kč (v členění dle předloženého 

návrhu) 

-rozdíl příjmů a výdajů ve výši 35.194 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 

2017 ve výši 35.194 tis. Kč, včetně přílohy: 

-Seznam investičních akcí na rok 2018 

 

422/23 bere na vědomí 

informaci k autobusové dopravě dětí do ZŠ 

423/23 bere na vědomí  

zápis o provedených kontrolách „Zajištění služby Senior taxi a Baby taxi v obci 

Dětmarovice“, „Kontrola výběrového řízení pro provádění zimní údržby komunikací 

v obci pro období 2014/2015 a 2017/2018“ a „Klubovna zahrádkářů“ 

  

424/23 bere na vědomí 

informaci k postupu přípravy stavby Domova pro seniory 

 

425/23 bere na vědomí 

informaci o stavu v oblasti výstavby kanalizace 

 

426/23 schvaluje 

provedení plošných oprav komunikací položením asfaltového povrchu (koberce): 
- u vlakového přejezdu  - od domu č.p. 789  po křižovatku u domu č.p. 594 

- od křižovatky u domu č.p. 594 k domu č.p. 724 

- oprava komunikace v areálu ZŠ Dětmarovice č.p. 1002 

- od křižovatky poblíž domu č.p. 768 po křižovatku u domu č.p. 584 

- od křižovatky u domu č.p. 584 po dům č.p. 735 

- od domu č.p. 708 po napojení na silnici II/474 vedoucí od Orlové 

- za Sokolským hřištěm od křižovatky u domu č.p. 463 po můstek přes potok Mlýnka 
 

  a 

provedení plošné opravy návozem a zhutněním recyklátu na komunikace: 
- odbočka k domu č.p. 500 a  č.p. 649 
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- Obecnina – od křižovatky naproti domu č.p. 311  k poslednímu domu č.p. 711 

- Cyklotrasa k řece Olši 

 

  a 

provádění oprav běžných výtluků tryskovou technologií na komunikacích v obci: 
- na komunikaci v Koukolné od domu č.p. 52 po dům č.p. 43 

 

427/23 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2178 ostatní plocha ostatní komunikace o 

výměře 336 m
2
 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jitky Šrubařové, č.p. 305, 735 71 

Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 
 

428/23 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3845/12 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 183 m
2
 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Vlasty Fikáčkové, 

Stavbařská 279/8, Město, 736 01 Havířov do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- 

Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

429/23 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 4394/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 409 m
2
, parc. č. 4394/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 319 m
2
 a parc. č. 4394/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1154 

m
2
,
 

vše v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví České republiky, právo hospodařit 

s majetkem státu Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem 

Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy do vlastnictví obce za dohodnutou kupní 

cenu ve výši 112.920,- Kč. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice. 

   

430/23 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2776 zahrada o výměře  cca 40 m
2
 

v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jaromíra Muresana, č.p. 441, 73571 Dětmarovice do 

vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu 

uhradí obec Dětmarovice. 

 

431/23 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2778 zahrada o výměře  cca 50 m
2
 

v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Martina Brudného, č.p. 270, 73571 Dětmarovice do 

vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu 

uhradí obec Dětmarovice. 
 

432/23 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2783 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře  cca 40 m
2
, části pozemku parc.č. 2784 orná půda o výměře cca 10 m

2
 a části 

pozemku parc. č. 2497/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 60 m
2
 v k. ú. 

Dětmarovice, z vlastnictví Gabriely Kaplanové a René Olejára, oba bytem č.p. 520, 
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735 71 Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

Majetkový převod bude realizován až po zrušení zástavního práva váznoucího na 

pozemcích parc.č. 2784 a 2783 v k.ú. Dětmarovice. 

 

433/23 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2497/1 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře  cca 100 m
2
  a části pozemku parc. č. 2786 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře cca 50 m
2 

, vše v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Bořivoje 

Heraleckého a Jany Heralecké, oba č.p. 285, 73571 Dětmarovice do vlastnictví obce 

za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice. 

 

434/23 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2793 trvalý travní porost o výměře  

cca 120 m
2
 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Oldřicha Strončka, č.p. 637, 735 71 

Dětmarovice a Václava Strončka, Májová 309/15, 74718 Píšť do vlastnictví obce za 

smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice 

 

   

Ing. Ladislav Rosman v.r.               Mgr. Libor Stáňa v.r. 

           starosta obce Dětmarovice      místostarosta obce Dětmarovice 

 

 


