Usnesení
7. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného ve středu 11. prosince 2019
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
120/7 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda: Mgr. Libor Stáňa
členové: Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Ing. Kamila Badurová
121/7 schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky
122/7 bere na vědomí
informace k projednaným tématům (obchvat, zkapacitnění Mlýnky, odpočinková
plocha u Olše, kořenová čistírna)
123/7 bere na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.10.2019
124/7 schvaluje
rozpočtové opatření č. 16 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu
k 11.12.2019
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 11.12.2019 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 82.121.529 Kč (v členění dle předloženého
návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 100.435.683 Kč (v členění dle předloženého
návrhu)
- aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje ve výši 20.000.000 Kč
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 38.314.154 Kč je pokryt přebytkem hospodaření
z roku 2018
ve výši 38.314.154 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2019
125/7 schvaluje
schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2020 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 71.167.884 Kč (v členění dle předloženého
návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 117.154.425 Kč (v členění dle předloženého
návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 45.986.541 Kč je pokryt přebytkem hospodaření
z roku 2019 ve výši 45.986.541 Kč, včetně příloh:
- Seznam investičních akcí na rok 2020
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2020
dle předloženého návrhu
126/7 schvaluje
zahájení stavby chodníku u silnice I/67 v Koukolné, vodovodního řadu parc. č. 3061
(čp. 48 – 400, cca 300 m), v roce 2020 v celkové částce 7.050 tis. Kč dle návrhu
pro rok 2020 za podmínky získání dotace,

127/7 schvaluje
krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce,
128/7 schvaluje
příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu
Dětmarovice, příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje ve výši 7.000.000 Kč
s tím, že 405.000 Kč je určeno na ostatní osobní výdaje.
129/7 bere na vědomí
informaci o výběru zhotovitele stavby domova pro seniory - Beskydská stavební,
a. s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 28618891
130/7 schvaluje
zahájení stavby Domova pro seniory v roce 2020 vybranou společností v rámci
rozpočtu roku 2020
131/7 doplňuje
usnesení ZO č. 18/2 ze dne 17.12.2018 o přenesení části své pravomoci provádět
rozpočtová opatření na radu obce
a
132/7 pověřuje
Radu obce Dětmarovice provádět rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:
na výdajové straně rozpočtu
d) navýšení investičních výdajů v lednu rozpočtového roku v případech, kdy byly
tyto výdaje rozpočtovány a finančně kryty v předcházejícím roce, ale z objektivních
důvodů nebyly do 31.12. uhrazeny. Podmínkou je, aby v okamžiku úhrady trvalo
zabezpečení jejich finančního krytí
133/7 schvaluje
poskytnutí dotace v roce 2020 Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost ve výši
750.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
134/7 schvaluje
poskytnutí dotace v roce 2020 Římskokatolické farnosti Dětmarovice na opravu
varhan ve výši 150.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
135/7 bere na vědomí
1. výsledky kontroly stavu výstavby kanalizace v obci Dětmarovice
2. výsledky kontroly usnesení Zastupitelstva obce a Rady obce Dětmarovice v roce
2019
136/7 schvaluje
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO Dětmarovice v roce 2019
137/7 schvaluje
plán práce Kontrolního výboru ZO Dětmarovice pro rok 2020
138/7 schvaluje
zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Dětmarovice v roce 2019
139/7 schvaluje
plán práce Finančního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2020
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140/7 schvaluje
zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí a hornickou činnost za rok 2019
141/7 schvaluje
plán práce výboru pro životní prostředí a hornickou činnost na rok 2020
142/7 schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice
dle předloženého návrhu
143/7 vydává
obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 1/2019 k ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností
144/7 vydává
obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 7/96 o znaku a praporu obce Dětmarovice a jejich užívání
145/7 vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dětmarovice
146/7 schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00904/2019/RRC smlouvě o spolupráci při realizaci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle zaslaného
návrhu
147/7 schvaluje
odměnu p. Simoně Témové v souvislosti s výkonem funkce předsedkyně sociální
komise ve výši 1200,- Kč/měsíc s účinností od 01.01.2020
148/7 schvaluje
vyplacení odměn členům výborů ZO, členům komisí RO a členům redakční rady,
kteří nejsou současně zastupiteli nebo zaměstnanci obce od roku 2019 ve výši:
členům výborů ZO – 1.800,- Kč/rok
členům komisí RO – 1.500,- Kč/rok
členům redakční rady – 2.000,-Kč/rok
s možností krácení odměny za neúčast na zasedáních
149/7 schvaluje
„Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2020“ dle předloženého návrhu
150/7 schvaluje
výkup pozemků parc. č. 3706 o výměře 251 m2, parc. č. 3723/1 o výměře 398 m2 a
parc. č. 3723/2 o výměře 37 m2, druh pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace,
všechny v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, z vlastnictví … do vlastnictví obce
Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí
obec Dětmarovice
151/7 schvaluje
výkup pozemku parc. č. 3727 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m2
v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, od spoluvlastníků, a to podíl 1/4 z vlastnictví
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…, podíl 1/4 z vlastnictví … a podíl 2/4 z vlastnictví … do vlastnictví obce
Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí
obec Dětmarovice
152/7 schvaluje
výkup pozemků parc. č. 3730 o výměře 664 m2, parc. č. 3728 o výměře 215 m2 a
parc. č. 3729/7 o výměře 17 m2, druh pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace,
všechny v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, z vlastnictví … do vlastnictví obce
Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí
obec Dětmarovice
153/7 schvaluje
výkup pozemku parc. č. 52/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k. ú.
Dětmarovice, obec Dětmarovice, z vlastnictví … do vlastnictví obce Dětmarovice
za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec
Dětmarovice
154/7 schvaluje
výkup pozemku parc. č. 3328 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 788 m2
v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví … do vlastnictví 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.
3328 v k. ú. Dětmarovice
155/7 schvaluje
výkup pozemku parc. č. 3332 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m2
v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví … do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2.
Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice
156/7 neschvaluje
výkup spoluvlastnického podílu ½ pozemků vedených na LV č. 1220 - parc. č.
3626/2 ostatní plocha o výměře 230 m2, parc. č. 3627/6 orná půda o výměře 686
m2, parc. č. 3681/8 trvalý travní porost o výměře 65 m2 a podílu ½ pozemku
vedeného na LV č. č. 2281 parc. č. 3627/5 orná půda o výměře 8 110 m2 vše
v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice z vlastnictví …

Ing. Marek Svrčina, v. r.
místostarosta obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman, v. r.
starosta obce Dětmarovice
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