
 

 

U S N E S E N Í 
17. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 02.12.2019 

 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
602/17 schvaluje 
program 17. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 02.12.2019  
 
603/17 schvaluje  
stanovení poplatků při svatebních obřadech v matričním obvodu  Obecního úřadu Dětmarovice 
dle  předloženého návrhu 
 
604/17 schvaluje  
1. poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro Krasobruslařský klub Orlová z.s. a uzavření příslušné 

darovací smlouvy 
2. poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro Svaz tělesně postižených, z.s., místní organizace 

Orlová-Město a uzavření příslušné darovací smlouvy 
 
605/17 vybírá  
zhotovitele stavby Domova pro seniory společnost Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Staré 
Město, 739 61 Třinec, IČO: 28618891 
a 
606/17 doporučuje  
Zastupitelstvu obce Dětmarovice  
1. vzít na vědomí informaci o výběru zhotovitele stavby Domova pro seniory  
2. schválit zahájení stavby Domova pro seniory v roce 2020 vybranou společností v rámci rozpočtu 

roku 2020 
 
607/17 schvaluje 
text výzvy na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) k akci pod názvem „Domov 
pro seniory Dětmarovice“  
 
608/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 

1. poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice, z.s. v požadované výši 750 000 Kč 

2. poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Dětmarovice ve výši 100 000 Kč 
 
609/17 doporučuje  
vyplacení odměn členům výborů Zastupitelstva obce Dětmarovice, členům komisí Rady obce 
Dětmarovice a členům redakční rady Dětmarovického okénka od roku 2019 ve výši: 
členům výborů ZO –  900,- Kč/rok, 
členům komisí RO –   750,- Kč/rok, 
členům redakční rady –  1.000,-Kč/rok 
s možností krácení odměny za neúčast na zasedáních 
        
610/17 doporučuje  
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vydat 
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   
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611/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
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. 
 
612/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice  schválit  
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 
 
613/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice neschválit  
výkup spoluvlastnického podílu 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 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 … 
 
614/17 ukládá  
v návaznosti na usnesení Rady obce Dětmarovice č. 464/13 ze dne 05.08.2019  jednat se spoluvlastníky 
pozemku parc. č. 3399/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 330 m2 v k. ú. Dětmarovice 
ve věci případného darování pozemku do vlastnictví obce Dětmarovice 
 
615/17 ukládá 
zajistit zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny pozemků parc. č. 2690/17 a parc. č. 457/2 
v k. ú. Dětmarovice v návaznosti na nesouhlas vlastníků pozemků s původně schválenou cenou výkupu 
ve výši 60,- Kč/m2 

 
616/17 schvaluje 
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví obce Dětmarovice za jednorázovou 
úhradu dle sazeb za zřízení věcných břemen stanovených radou obce dne 07.07.2014 usn. č. 1527/58, 
a to na části služebného pozemku parc. č. 2734 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Dětmarovice ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 2742/27 v k. ú. Dětmarovice spočívající v právu 
umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky v délce cca 4 m a v právu umístění sjezdu o ploše 
15 m2  za účelem jejich opravy a údržby za jednorázovou náhradu u vodovodní přípojky ve výši 94 Kč + 
DPH za 1m vodovodní přípojky, nejméně však ve výši 600, - Kč + DPH, tj. celkem cca 600,- Kč + DPH vše 
při zatížení pozemku v šířce max. do 1 m a za podmínek, že vodovodní přípojka povede v délce cca  0,5 
m pod zpevněnou částí pozemní komunikace a cca 3,5 m v zatravněné části pozemku  
 
617/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
Dodatek č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice dle předloženého návrhu 
 
618/17 schvaluje 
výši cen za reklamu v Dětmarovickém okénku, a to  od 01.01.2020 dle předloženého návrhu 

 
619/17 doporučuje 
zastupitelstvu obce vzít na vědomí  
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.10.2019    
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620/17  
1. schvaluje  
rozpočtové opatření č. 15 úpravy schváleného rozpočtu roku 2019 k 02.12.2019 dle předloženého 
návrhu 
2. doporučuje  
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
rozpočtové opatření č. 16 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 11.12.2019 a upravený 
schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 11.12.2019 
 
621/17 schvaluje  
rozpočet ZŠ a MŠ Dětmarovice p. o. na rok 2020 dle předloženého návrhu a střednědobý výhled na 
období let 2020 až 2021 
 
622/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
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 2018 ve výši 
45.986.541 Kč, včetně příloh: 
-  Seznam investičních akcí na rok 2020 
-  Rozpočet sociálního fondu na rok 2020 
dle předloženého návrhu 
a 
623/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
1. zahájení stavby chodníku u silnice  SI/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 

2. krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce 
3. příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, 

příspěvkovou organizací na neinvestiční výdaje ve výši 7.000.000 Kč s tím, že 405.000 Kč je určeno 
na ostatní osobní výdaje. 

 
624/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
doplnění usnesení ZO č. 18/2 ze dne 17.12.2018 o přenesení části své pravomoci provádět rozpočtová 
opatření na radu obce takto: 
„Zastupitelstvo obce Dětmarovice 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.“ 

 
625/17 schvaluje 
„Plán práce rady obce Dětmarovice na rok 2020“ dle předložené návrhu 
 
626/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
„Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2020“ dle předloženého návrhu 
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627/17 bere na vědomí  
Zprávu o činnosti výjezdové jednotky JSDH  Dětmarovice za rok 2018 
 
628/17 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí  
Informace k projednaným tématům investičních akcí - obchvat komunikace I/67, zkapacitnění potoka 
Mlýnka, odpočinková plocha u Olše, kořenová čistírna 
 
629/17  
1. bere na vědomí 
neúčast žádného ze subjektů na „Výzvě k účasti v zakázce malého rozsahu na realizaci „Regulace 
průtoku vody u potoku Krempulec (Glembovec) a jeho přítoků“ - studie proveditelnosti“ 
2. schvaluje 
opakované zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr projektanta na studii v oblasti zadržování 
vody v krajině. 
 
630/17  
1. bere na vědomí 
informaci o stavu v oblasti kanalizace na území obce Dětmarovice včetně zprávy o auditu Ministerstva 
financí operace č. OŽP/2019/O/027 ze dne 29.11.2019 realizované stavby „Decentralizované 
odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“ 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. OÚD/0659/2019 uzavřené se společností STASPO, spol. s r.o. 
stavby „Kanalizace na Olmovci“  
 
631/17 schvaluje 
přesun částky 8 000 Kč mezi repre fondy starosty z položky dary na položku pohoštění  
 
632/17  
1. bere na vědomí 
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 01.11.2019 do 02.12.2019 (1 zakázka – výběr 
zpracovatele změny č. 2 ÚP ) dle bodu 2 písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek   
2. souhlasí 
s výběrem zpracovatele  změny č. 2 územního plánu Dětmarovice - Ing. Arch. Aleš Palacký, 
IČ: 13646648, Ostrava – Výškovice 
 
633/17 schvaluje 
1. přijetí peněžitého daru ZŠ a MŠ Dětmarovice, p.o. ve výši 2 500 Kč poskytnutého firmou Truhlářství 

Michal Kolibač, Dětmarovice 998, IČO: 74337335 
2. výjimku z nejvyššího počtu žáků ve 2 třídě ZŠ a MŠ Dětmarovice, p. o. za předpokladu, že zvýšením 

nedojde na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou naplněny podmínky bezpečnosti a 
ochrany zdraví 

3. poskytnutí odměny řediteli ZŠ a MŠ Dětmarovice, p. o. Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého 
návrhu za plnění mimořádných úkolů v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020 

 
634/17  
1. bere na vědomí 
výpověď  z nájmu nebytových prostor objektu č.p. 110  Dělnický dům dle uzavřené nájemní  smlouvy 
s 3 měsíční výpovědní lhůtou podanou stávajícím nájemcem 
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2. schvaluje 
záměr obce pronajmout nebytové prostory objektu č. p. 110 Dělnický dům na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem provozování restaurační a kulturně společenské činnosti 
 
635/17 doporučuje   
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vydat 
obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška  č. 
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětmarovice   
 
636/17 doporučuje   
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
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 
 
637/17 projednala  
přípravu a program 7. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne  11.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Ladislav Rosman, v. r.                                                                        Ing. Marek Svrčina, v. r.    
               starosta obce                                                                                             místostarosta obce 
 


