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Usnesení 

24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 20. června 2018  

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

pozdějších předpisů 

 

435/24 volí 

 návrhovou komisi ve složení: 

 předseda – Mgr. Libor Stáňa  členové – Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Karel 

Dobrovolný 

 

436/24 schvaluje 

 program zasedání ZO dle pozvánky včetně navržených úprav  

 

437/24 schvaluje, 

že požadavky pod pořadovými čísly 49., 50., 54., 55., 56., 57., 58., 61., 62., 64., 65., 66., 

69., 70., 71., 72., 73., 74., 78., 80., a 85 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 

438/24 schvaluje, 
že požadavky pod pořadovými čísly 52., 53., 59., 60., 67., 68., 75., 77., 79., 81., 82., 83., 

84., 86., 87.  a 88., 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 

 

439/24 schvaluje 

celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 

2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 

2017, a to bez výhrad 

440/24 schvaluje 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému  dni  

31.12.2017 

441/24 bere na vědomí 

zprávu o činnosti výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice za rok 

2017 

442/24 schvaluje  

navýšení rozpočtu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice na nákup 

defibrilátoru o 70 000 Kč 

 

443/24 neschvaluje 

navýšení rozpočtu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice na nákup 

elektrocentrály  
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444/24 schvaluje 

 vyplacení odměn členům výborů zastupitelstva obce dle předloženého návrhu 

 

445/24 schvaluje 

 vyplacení odměn členům komisí rady obce dle předloženého návrhu 

 

446/24 schvaluje 

 rozpočtové opatření č. 8 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 20.6.2018 

  a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 20.6.2018 takto: 

-příjmy celkem po konsolidaci ve výši 78.885 tis. Kč (v členění dle předloženého 

návrhu) 

-výdaje celkem po konsolidaci ve výši 114.079 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    

-Seznam investičních akcí na rok 2018                

 

447/24 schvaluje 

 přípravu rozpočtu obce na rok 2019 dle varianty B – rozpočtové provizorium 

448/24 ukládá 

obecnímu úřadu zajistit uspořádání 15. obecní slavnosti dne 8.6.2019 s celkovým 

nákladem do 650 tis. Kč 

449/24 stanoví 

v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 patnáctičlenné zastupitelstvo obce 

450/24 bere na vědomí 

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2017 

a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad (příjmy 

ve výši 1545,39 tis. Kč a výdaje ve výši 1290,75 tis Kč) 

451/24 bere na vědomí 

zápis o provedené kontrole investiční akce „Semafory u Skotnice na silnici č. I/67 

v Dětmarovicích“ 

452/24 bere na vědomí 

 předloženou zprávu o činnosti Sběrného dvora za rok 2017 

453/24 bere na vědomí 

 informaci týkající se obchvatu obce 

454/24 bere na vědomí 

 informaci o stavu v oblasti výstavby kanalizace 

455/24 schvaluje 

Protokol o předání a převzetí stavby „Realizace společných zařízení navržených v JPÚ 

Dětmarovice, lokalita V zadníku – stavební objekt SO 01 – Polní cesta hlavní C 01“, 

katastrální území, obec Dětmarovice, dle předloženého návrhu 
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456/24 schvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/6  pozemku parc.č. 1519/31 – 

orná půda o výměře 78 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ……......, ……… do 

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

obec Dětmarovice. 

 

457/24 schvaluje 

majetkový převod - výkup spoluvlastnického podílu 1/6  pozemku parc.č. 1519/31 – 

orná půda  o výměře 78 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ………, ……… do 

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

obec Dětmarovice. 

 

458/24 schvaluje 

majetkový převod - výkup spoluvlastnického podílu 1/6  pozemku parc.č. 1519/31 – 

orná půda  o výměře 78 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ………., ………… do 

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

obec Dětmarovice. 

 

459/24 schvaluje 

majetkový převod - výkup spoluvlastnického podílu 1/6  pozemku parc.č. 1519/31 – 

orná půda  o výměře 78 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ………, ………..  do 

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

Dětmarovice. 

 

460/24 schvaluje 

majetkový převod - výkup spoluvlastnického podílu 1/3  pozemku parc.č. 1519/31 – 

orná půda  o výměře 78 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ………., ……….. do 

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

obec Dětmarovice. 

 
461/24 schvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu ¼  pozemku parc.č. 1716 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 978 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ……….., 

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

převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

462/24 schvaluje 

majetkový převod - výkup spoluvlastnického podílu ¼  pozemku parc.č. 1716 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 978 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ..……...., 

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

převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

463/24 schvaluje 

majetkový převod - výkup spoluvlastnického podílu ¼  pozemku parc.č. 1716 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 978 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ..……...., 

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

převodu uhradí obec Dětmarovice. 
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464/24 schvaluje 

majetkový převod - výkup spoluvlastnického podílu ¼  pozemku parc.č. 1716 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 978 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ……….., 

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

převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 
465/24 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc.č. 2061 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 529 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví …………, …………. do vlastnictví 

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

Dětmarovice. 

 

466/24 schvaluje 

majetkový převod – výkup podílu ½ pozemku parc.č. 40 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 1291 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví COOP Beskydy, 

spotřební družstvo, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín do vlastnictví obce za smluvní 

cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 
467/24 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc.č. 3380 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 314 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví …………, …………. do vlastnictví 

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

Dětmarovice. 

 
468/24 neschvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc.č. 3379/2 – trvalý travní porost o výměře 3425 

m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví …………., …………… do vlastnictví obce 

 
469/24 schvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 4/6  pozemku parc.č. 283/1 – 

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

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

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

470/24 schvaluje 

majetkový převod - výkup spoluvlastnického podílu 1/6  pozemku parc.č. 283/1 – 

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

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

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

471/24 schvaluje 

majetkový převod - výkup spoluvlastnického podílu 1/6  pozemku parc.č. 283/1 – 

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

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

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 
 
472/24 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc.č. 4276/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 178 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ……….., ……….  do vlastnictví 
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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. 4276/3 v k.ú. Dětmarovice.   

 

473/24 bere na vědomí 

předložený materiál k možnosti koupě nemovitostí tvořících tzv. Bendův statek 

a 

474/24 souhlasí 

v pokračování příprav k realizaci odkoupení za částku 1 000 000.-Kč 

 

 

 

 

 

 

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

           starosta obce Dětmarovice    místostarosta obce Dětmarovice 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 


