Usnesení
22. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 13. prosince 2017
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
385/22 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda - Dagmar Šnapková, členové – Mgr. Anna Kiková a Ing. Lumír Jendryščík
386/22 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky
387/22 schvaluje:
rozpočtové opatření č. 17 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 13.12.2017
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 13.12.2017 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 75.286 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 82.087 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 6.801 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2016
ve výši 6.801 tis. Kč
388/22 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu uplatnění a čerpání dotací k roku 2017
389/22 bere na vědomí
informaci o novele předpisů upravujících odměňování členů zastupitelstev
390/22 schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice na období 2018 – 2020
391/22 schvaluje
schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2018 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 77.377 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 112.572 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 35.195 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2017
ve výši 35.195 tis. Kč, včetně příloh:
- Seznam investičních akcí na rok 2018
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
dle předloženého návrhu
a
392/22 ukládá
starostovi obce přihlásit investiční akci „Domov pro seniory“ opětovně k dotačnímu titulu
393/22 schvaluje
krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce
394/22 schvaluje
příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2018 pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice,
příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje ve výši 5.500 tis. Kč s tím, že 460 tis. Kč je
určeno na ostatní osobní výdaje a na investiční výdaje 2.040 tis. Kč
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395/22 schvaluje
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice včetně všech příloh, dle
předloženého návrhu
396/22 schvaluje
poskytnutí dotace v roce 2018 Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény na opravu
varhan ve výši 200.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
397/22 schvaluje
poskytnutí dotace v roce 2018 Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost ve výši 700.000,Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
398/22 schvaluje
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná dle předložených dokumentů
399/22 bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice v roce 2017
400/22 schvaluje
plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2018 s doplněním dle
připomínek (provést kontrolu zimní údržby komunikací a kontrolu výběrového řízení senior
taxi)
401/22 bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice za rok 2017
402/22 schvaluje
plán práce finančního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2018
403/22 bere na vědomí
zprávu o činnosti výboru pro hornickou činnost za rok 2017
404/22 schvaluje
plán práce výboru pro hornickou činnost na rok 2018
405/22 schvaluje
Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2018 dle předloženého návrhu
406/22 ruší
usnesení č. 262/15 ze dne 14.9.2016 (přijetí daru pozemků parc.č. 937 a 941 v k. ú.
Dětmarovice) z důvodu vzetí zpět nabídky k darování pozemků
407/22 schvaluje
prodej pozemků parc. č. 4760/5 - orná půda o výměře 51 m2, parc.č. 4760/6 – orná půda o
výměře 123 m2 a parc.č. 4763/8 – ostatní plocha o výměře 264 m2, vše v katastrálním území
Dětmarovice společnosti ČEPS Invest, a.s., IČ 24670111, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha
10, za smluvní cenu ve výši 300,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací prodeje uhradí kupující.
408/22 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2690/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 51 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Boženy Stoškové Dětmarovice č. p. 457,
73571 Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené
s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.
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409/22 schvaluje
majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2740/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 350 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jána Rambaly a Květuše Rambalové,
oba bytem Dětmarovice č. p. 443, 73571 Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu
60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.
410/22 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2407 – trvalý travní porost o výměře 393 m2
v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Ing. Pavla Molnáriho, 73571 Dětmarovice č.p. 386 a Ivany
Molnáriové, 73571 Dětmarovice č. p. 386, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2.
Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.
411/22 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2399 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 106 m2 z vlastnictví Jany Juríkové, 73571 Dětmarovice č. p. 738 a Danuše Valové,
73571 Dětmarovice č.p. 738, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené
s realizací převodu hradí obec Dětmarovice.
412/22 schvaluje
majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2398 – ostatní plocha, neplodná půda o
výměře cca 25 m2 z vlastnictví Martina Króla, 73571 Dětmarovice č. p. 912 do vlastnictví
obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec
Dětmarovice.

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice
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