
U s n e s e n í  

8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného ve středu  26. února 2020 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
157/8  volí 
návrhovou komisi ve  složení: 
předseda:  Bc. Michael Branny  
členové: Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut 
 
158/8  schvaluje 
program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky  
 
159/8  bere na vědomí  
informaci Policie ČR o stavu trestné činnosti v roce 2019 
 
160/8 schvaluje 
podání přihlášek  na témata dle předloženého návrhu (rozhledna v obci, úprava veřejného 
prostranství – Bendův statek, studie nebo ihned projekt zadržování vody v krajině oblast 
Zálesí) 
 
161/8 schvaluje 
1. podání žádosti o dotaci na demolici budovy č. p. 18 (Bendův statek) 
2. využití plochy areálu Bendova statku po demolici budovy č. p. 18 na „Odpočinkovou 

plochu v centru obce Dětmarovice“ 
 
162/8 schvaluje  
1. poskytnutí dotace   ZO  Českého  zahrádkářského svazu Dětmarovice na činnost  

v požadované  výši 60 000,- Kč  
2. poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dětmarovice na činnost a provoz a 

na vybudování kanalizační přípojky v požadované  výši 330 000,- Kč  
3. poskytnutí dotace   Českému kynologickému svazu Dětmarovice – ZO 029 na činnost 

klubu a na opravu podlahy klubovny  v požadované  výši 115.000,- Kč  
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 
163/8 bere na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.12.2019 
 
164/8 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 26.02.2020 
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 26.02.2020 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 75.397.884 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 148.059.425 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 72.661.541 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2019 
  ve výši 72.661.541 Kč, včetně přílohy: 
  - Seznam investičních akcí na rok 2020  
 
164/8 bere na vědomí  
stav přípravy „Programu rozvoje obce Dětmarovice na období let 2020 – 2026“ 
 
165/8 bere na vědomí 
rezignaci přísedící …, bytem Dětmarovice … 
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166/8  
1. schvaluje 
přípravu na obecní slavnosti v roce 2021 a navýšení částky za interprety o 100 000 Kč  
oproti roku 2020, tj. interpreti 600 000 Kč a ostatní 150 000 Kč 
 
2. ukládá 
obecnímu úřadu zajistit 17. obecní slavnosti dne 05.06.2021 s celkovým nákladem                      
do 750 000 Kč.  
 
167/8  bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu – úvaha ke změně ORP 
 
168/8 schvaluje 
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatelku …, Dětmarovice … ve výši 
95 000,-Kč  dle schválených podmínek dotačního Programu poskytování bezúročných 
návratných finančních  zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ 
v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 
 
169/8 ruší 
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 116/6 ze dne 11.09.2019 ve znění: 
„Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje majetkový převod - výkup častí 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, podílu ½ z vlastnictví …a podílu ½ z vlastnictví …, všichni bytem Dětmarovice, 
do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem a zaměřením 
nemovitostí bude hradit obec Dětmarovice“  
 
170/8  schvaluje 
výkup častí pozemků parc. č. 2690/17 (cca 30 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 49 m2 a parc. č. 457/2 (cca 350 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

363 m2, oba v k. ú. Dětmarovice, podílu ½ z vlastnictví … a podílu ½ z vlastnictví …, všichni 

bytem Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 100,- Kč/m2 po zaměření. Náklady 

spojené s převodem a zaměřením nemovitostí bude hradit obec Dětmarovice 

 
171/8 schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 2690/1 (cca 130 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 5667 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví obce Dětmarovice do vlastnictví 

žadatelů…, všichni bytem Dětmarovice za smluvní cenu 100,- Kč/m2 + náklady řízení 

po zaměření 

 

172/8  neschvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 2690/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 

m2 v k. ú. Dětmarovice panu …, bytem Dětmarovice  

 
173/8 bere na vědomí 
zápis o provedené kontrole „akce elektroinstalace na ZŠ Dětmarovice“ 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman, v. r.                Ing. Marek Svrčina, v. r.  
starosta obce Dětmarovice                místostarosta obce Dětmarovice 


