
U s n e s e n í 
 
9. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného ve středu  20. května  2020 
 
 
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
175/9  volí 
návrhovou komisi ve  složení: 
předseda: Ing. Miroslav Kozel   
členové: Miluše Krůlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA 
 
176/9  schvaluje 
program zasedání ZO dle pozvánky 
 
177/9  schvaluje  
poskytnutí dotace   Českému svazu včelařů, z.s. ZO Dětmarovice na činnost  v požadované  
výši 60 000,- Kč  
a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 
178/9 
1. ruší 
Jednací řád Zastupitelstva obce Dětmarovice a zásady činnosti výborů, schválený  usn. č. 
408/23 dne 18.12.2013 
 
2. schvaluje 
Jednací řád Zastupitelstva obce Dětmarovice 
 
179/9 
1. ruší  
Jednací řád Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice, 
schválený Zastupitelstvem obce Dětmarovice usn. č. 77/5 ze dne 12.06.2019 
 
2. schvaluje  
Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Dětmarovice 
 
180/9 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 7 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 20.05.2020 
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 20.05.2020 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 75.697.884 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 146.759.425 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 71.061.541 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2019 
  ve výši 71.061.541 Kč, včetně přílohy: 
- Seznam investičních akcí na rok 2020 
 
181/9 bere na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.03.2020 
 
182/9 schvaluje 
Program rozvoje obce Dětmarovice na období let 2020 - 2026 
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183/9 schvaluje 
zařazení území obce Dětmarovice do území působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko, 
z.s. na období 2021 – 2027 
 
184/9 schvaluje 
podpořené projety v rámci SCLLD MAS Bohumínsko v programovém období 2014 – 2020 
na území obce Dětmarovice 
 
185/9  bere na vědomí 
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2019 a 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 bez výhrad (příjmy ve výši 
1 494.02,76 tis. Kč, výdaje ve výši 1 201,23 tis. Kč a financování ve výši - 292,79 tis. Kč 
 
186/9 souhlasí 
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi obcí Dětmarovice a Bc. Michaelem Branným, 
členem Zastupitelstva obce Dětmarovice, na dobu určitou, a to do 31.08.2020 s výkonem 
práce na úseku investiční výstavby spojené s archivací dokumentace již provedených staveb 
 
187/9 schvaluje 
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatelku …, Dětmarovice… ve výši 
120 000,-Kč,  dle schválených podmínek dotačního Programu poskytování bezúročných 
návratných finančních  zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ 
v Moravskoslezském kraji pro rok 2019  
  
188/9 schvaluje 
dle bodu 1 
přijetí darovací nabídky  pozemku parc. č. 3399/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 330 m2 v k. ú Dětmarovice od spoluvlastníků …, bytem Masarykova …, 735 14 
Orlová-Lutyně a  …, 768 24 Pravčice 
 
dle bodu 2 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 809 ostatní plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Dětmarovice 
od vlastníka Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 
Praha 6 – Řepy 
 
dle bodu 3 
prodej části pozemku parc. č. 2690/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 
m2 v k. ú. Dětmarovice panu ..., Dětmarovice … , 735 71 Dětmarovice za smluvní cenu 60,- 
Kč/m2. Náklady spojené s převodem a zaměřením nemovitosti uhradí kupující. Návrh na 
zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí provede a uhradí kupující 
 
189/9 ukládá 
Kontrolnímu výboru ZO Dětmarovice  
1. provést kontrolu výběrového řízení „Domov pro seniory Dětmarovice“ včetně 

doprovodných výběrových řízení (technický dozor stavebníka apod.). 
     Z: předseda KV, T: 30.06.2020 
 
2. provádět kontrolu plnění Programu rozvoje obce Dětmarovice na období let 2020–2026 a 

její výsledky předložit zastupitelstvu obce 
Z: předseda KV, T: vždy před schvalováním rozpočtu obce 

 
190/9 bere na vědomí 
informaci o stavbě Domova pro seniory dle důvodové zprávy 
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191/9 bere na vědomí 
informaci o vývoji k uvažované změně ORP dle důvodové zprávy 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman, v. r.                     Ing. Marek Svrčina, v. r. 
starosta obce Dětmarovice                místostarosta obce Dětmarovice 
 


