
U s n e s e n í 

6. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu  11. září  2019 

 

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

pozdějších předpisů 

 
95/6 volí 

návrhovou komisi ve složení: 

předseda: Mgr. Michaela Kaděrová 

členové: Ing. Milan Čempel, Miluše Krůlová 

 

96/6 schvaluje 

program zasedání ZO dle pozvánky včetně navržených úprav 

 

 

97/6  projednalo 

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona, I. Zprávu o uplatňování územního 

plánu Dětmarovice upravenou po projednání ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

98/6 schvaluje 

a) podle ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 6 odst. 5 písm. 

b) stavebního zákona, pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu 

Dětmarovice v rozsahu zadání změny obsažené v kapitole E) I. Zprávy o uplatňování 

územního plánu Dětmarovice   

b) dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna č. 2 územního plánu Dětmarovice bude 

pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona; 

c) dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení změny č. 2 územního plánu Dětmarovice může 

ve vymezené části obsahovat i prvky regulačního plánu. 

 
99/6 bere na vědomí  

informaci zástupce OKD, a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti 

 

100/6 schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z prostředku KÚ MSK dle přílohy č. 2. Smlouva nabude 

platnosti jen v případě schválení dotace zastupitelstvem MSK dne 12.09.2019 

  

101/6 schvaluje  

přípravy k zahájení stavby domova pro seniory od roku 2020 včetně provedení výběrového 

řízení na dodavatele stavby za předpokladu schválení dotace KÚ MSK zastupitelstvem MSK  

dne 12.09.2018 dle žádosti podané obcí. Dle průběhu a vyjednaných podmínek financování 

stavby ukládá podřídit harmonogram stavby s optimalizací podmínek případného úvěru 

a limitem dokončení stavby v roce 2022 

 

102/6 ukládá  

starostovi obce po provedení výběrového řízení na dodavatele stavby seznámit zastupitelstvo 

obce s vysoutěženou cenou díla s možností případného následného zrušení tendru na dodavatele 

díla bez udání důvodu 
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103/6 bere na vědomí 

výsledky hospodaření obce k 31. 7. 2019 

 

104/6 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 12 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 11.09.2019  

a  

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 11.09.2019 takto:  

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 74.822.032 Kč (v členění dle předloženého návrhu)  

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 105.733.186 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  

 

105/6  schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice na období 2020 – 2022 dle předloženého návrhu 

 

106/6 schvaluje 
Podmínky dotačního programu poskytování bezúročných návratných finančních zápůjček 

v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji 

 

107/6 bere na vědomí 

informace o stavu investičních a neinvestičních akcí k 31.08.2019 

  

108/6 bere na vědomí 

výsledky kontroly „Kontrola dotací schválených zastupitelstvem obce v roce 2018“ 

 

109/6 bere na vědomí 

výsledky kontroly „Dodržování právních předpisů výborem pro ŽP a hornickou činnost“  

 

110/6 bere na vědomí 

výsledky kontroly akce „Komunikace na parcele č. 1200 v Dětmarovicích“ 

 

111/6 bere na vědomí 

výsledek kontroly vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2018 

 

112/6 schvaluje 

změnu účelu čerpání dotace Tělocvičné jednoty Sokol Dětmarovice pro rok 2019 z původního 

záměru budování kanalizační přípojky na nový účel výměna plynového kondenzačního kotle 

 

113/6 neschvaluje 

ceny pro odvoz odpadu na rok 2020 takto: 

 

Četnost odvozu, typ nádoby  

 

rok 2019 Rok 2020 

1 x 4 týdny (max. pro 2 občany v domě) 

Popelnice 110 l 

 

0 

 

500,- 

1 x 2 týdny 

Popelnice 110 l 

 

500,- 

 

1000,- 

1x 2 týdny   
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114/6 bere na vědomí 

informaci, že v případě splnění vyhlášených dotačních podmínek obec zajistí zpracování a 

podání žádostí o dotaci, a to na stavby: 

1. Chodník u silnice I/67 v Koukolné  

2. Kanalizace na Olmovci  

3. Výstavby vodovodních řadů v obci Dětmarovice – úseky 1, 2, 3 a 4  

 

115/6  schvaluje 
majetkový převod – výkup pozemku parc. 2995 – orná půda o výměře 217 m2 v k. ú. 

Dětmarovice, pro účely umístnění čerpací stanice v rámci záměru stavby “III. Etapa 

odkanalizování obce Dětmarovice (střed)“, z vlastnictví ………………………………………, 

do vlastnictví obce za smluvní cenu 250,- Kč/m2.  Náklady spojené s realizací převodu uhradí 

obec Dětmarovice. 

  

116/6 schvaluje 

majetkový převod – výkup částí pozemků parc. č. 2690/17 (cca 20 m2) – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 49 m2 a parc. č. 457/2 (cca 348 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 363 m2, oba v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví ………………………………… 

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

s převodem a zaměřením nemovitostí bude hradit obec Dětmarovice. 

 

117/6 neschvaluje 

majetkový převod – směnu částí nabízených pozemků parc. č. 2690/17 (cca 20 m2) – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2 a parc. č. 457/2 (cca 348 m2) – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 363 m2, oba v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví 

………………………………………………….., za část pozemku parc. č. 2690/1 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 5667 m2 v k.ú. Dětmarovice ve vlastnictví obce 

Dětmarovice 

 

 

2 ks  popelnice 110 l  nebo  1 ks 240 l 1500,- 2000,- 

1 x 2 týdny (3-11) 

Popelnice na bioodpad 240 l 

 

500,- 

 

500,- 

Dle potřeby 

Kontejner velkoobjemový/10 rod. domů 

 

0 

 

500,- 

1 x týden 

Kontejner 1100 l /10 rod. domů 

 

0 

 

500,- 

1x týden 

3x Kontejner 1100  l 

(bytovky č. 1049-1052 )  

 

12 000,- 

 

12 500,- 

1x 2 týdny 

Kontejner 1100 l  (bytovka č. 6,1033) 

 

2 000,- 

 

2 500,- 
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118/6 neschvaluje 

majetkový převod – odprodej části pozemku parc. č. 2690/1 (cca 100 m2) – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 5667 m2 v k.ú. Dětmarovice zastavěného z části místní 

komunikací 26c, z vlastnictví obce Dětmarovice do vlastnictví žadatelů ………………….......... 

 

119/6 neschvaluje 

majetkový převod - odprodej části pozemku parc. č. 1929/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 244 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví obce Dětmarovice do vlastnictví manželů 

……………………………………………… 

 

 

 

    

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

    starosta obce Dětmarovice                                             místostarosta obce Dětmarovice 

 

 

 


