
U s n e s e n í 

 

5. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 12. června  2019 
 

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

pozdějších předpisů 

 
69/5 volí 

návrhovou komisi ve složení: 

předseda: Ing. Kamila Badurová 

členové: Ing. Libor Stáňa, Zdeňka Foltýnová 

 

70/5 schvaluje 
program zasedání ZO dle pozvánky 

71/5 bere na vědomí  
informaci o zániku mandátu členky zastupitelstva obce Bc. Šárky Kepenyesové ke dni 

02.05.2019 

a 

informaci, že členkou Zastupitelstva obce Dětmarovice se stala dnem 03.05.2019 paní Miluše 

Krůlová 

 

72/5 stanoví 
neuvolněné člence zastupitelstva obce paní Miluši Krůlové ode dne 13.06.2019 měsíční odměnu 

ve výši stanovené usnesením ZO č. 25/2 ze dne 17.12.2018 za výkon funkce členky zastupitelky 

obce 

 

73/5  bere na vědomí  
informaci k možnostem zahájení stavby domova pro seniory  

 

74/5 bere na vědomí 
postup nových projektů dle předložené zprávy  

75/5 volí  
člena finančního výboru pana Ladislava Rutku 

 

76/5  volí 
předsedu finančního výboru paní Miluši Krůlovou 

 

77/5 schvaluje 

jednací řád Kontrolního a Finančního výboru při ZO Dětmarovice 

 

78/5 bere na vědomí 

výsledky kontroly akce „Zimní údržba komunikací v obci Dětmarovice v zimním období 

2018/2019“ 

 

79/5 bere na vědomí 

výsledky kontroly „Dodržování právních předpisů finančním výborem“ 

 

80/5 ukládá 

finančnímu výboru zpětně vypracovat zápis o provedené kontrole vyúčtování poskytnutých 

dotací za rok 2018, provedené na 3. jednání výboru dne 29. 5. 2019 

(T: 31. 8. 2019, Z: předseda finančního výboru) 
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81/5 schvaluje 

podání návrhu na vyhlášení výběrového řízení KÚ MSK na zajištění ambulantní péče 

stomatologa v obci od 01.01.2020 včetně těchto benefitů: prominutí nájmu pronajatých prostor 

zubní ordinace  po dobu dvou  let a případné odkoupení stávajícího vybavení ordinace obcí 

za cenu určenou Znaleckým posudkem č.59/2019 ze dne 27.05.2019, zpracovaným Ing. Petrem 

Lichým ve výši 817 683,-Kč, pouze však za předpokladu, že toto bude předem odsouhlaseno 

novým lékařem jako vyhovující  

 

82/5 schvaluje 

zadání projektové dokumentace na vytvoření odpočinkové plochy „Bendův statek“, zahrnující 

dosadbu nové zeleně, údržbu památných stromů a stávající zeleně, vybudování pěšin, zděného 

WC, laviček, herních prvků pro děti, vše v selském duchu, včetně zakomponování větrného 

mlýnku 

 

83/5 souhlasí 

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi obcí Dětmarovice a Bc. Michaelem Branným, 

členem Zastupitelstva obce Dětmarovice, na dobu určitou, a to do 31.10.2019 s výkonem práce 

na úseku investiční výstavby spojené s archivací dokumentace již provedených staveb 

 

84/5 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 12.06.2019 

  a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 12.06.2019 takto:  

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 72.108.084 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 103.019.238 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 30.911.154 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2018 

   ve výši 30.911.154 Kč, včetně přílohy: 

  - Seznam investičních akcí na rok 2019 

 

85/5 schvaluje 

přípravu rozpočtu obce na rok 2020 dle varianty A – návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok  

 

86/5 bere na vědomí 

výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 30.04.2019 

87/5 schvaluje 

celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2018, 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 2018, a to bez 

výhrad. 

 

88/5 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 31.12.2018 

 

89/5 bere na vědomí 

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2018 a zprávu 

o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 bez výhrad (příjmy ve výši 1 177,76 

tis. Kč, výdaje ve výši 1 148,44 tis. Kč a financování ve výši - 29,32 tis. Kč) 

 

90/5 schvaluje 

přípravu na obecní slavnosti v roce 2020 stejnou částkou jakou pro rok 2019, interpreti 500 tis. 

Kč, ostatní 150 tis. Kč 
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91/5 ukládá 

obecnímu úřadu zajistit uspořádání 16. obecní slavnosti dne 6. 6. 2020 s celkovým nákladem do 

650 tis. Kč 

 

92/5 bere na vědomí 

předložené rozvojové dokumenty s aktuálním postupným doplňováním včetně připomínek 

zastupitelů 

 

93/5 schvaluje 

1. majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 4395/6 – orná půda o výměře 6569 m2 v k. ú. 

Dětmarovice od spoluvlastníků, a to podíl 13/30 z vlastnictví …………………………., 

podíl 1/3 z vlastnictví ……………………………….a podíl 7/30 z vlastnictví 

…………………………. do vlastnictví obce za smluvní cenu 200,- Kč/m2. Náklady 

spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

2. majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 4396/2 – ostatní plocha, neplodná půda o 

výměře 398 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků, a to podíl 1/3 z vlastnictví 

…………………………….., podíl 1/3 z vlastnictví ……………………………. a podíl 1/3 

z vlastnictví …………………..... do vlastnictví obce za smluvní cenu 200,- Kč/m2. Náklady 

spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice 

 

94/5  schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 267 – zahrada o výměře 132 m2 v k. ú. Dětmarovice 

z vlastnictví …………………………. do vlastnictví obce za smluvní cenu 100,- Kč/m2. 

Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

 

 

 

 

     

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

    starosta obce Dětmarovice                                               místostarosta obce Dětmarovice 

 


