Usnesení
16. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 14. prosince 2016
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
264/16 volí
návrhovou komisi ve složení: předseda - Dagmar Šnapková, členové – Ing. Marek Svrčina,
Ing. Karel Dobrovolný
265/16 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky
266/16 schvaluje
Střednědobou dohodu na období let 2016 – 2023, uzavřenou mezi OKD, a.s. a Obcí
Dětmarovice dle předloženého návrhu
267/16 schvaluje,
že stav opravené komunikace a opravené parkovací plochy u bytovek čp. 1049-1052 bude
posouzen po roce užívání, tj. v květnu 2017 a v případě zjištěných nedostatků budou
provedena potřebná opatření
268/16 schvaluje
poskytnutí další dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice v roce 2016 ve výši 150.000,- Kč na
projekt a uzavření příslušného dodatku veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
269/16 schvaluje
částečnou změnu účelového určení dotace Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény na
rok 2016 ve formě převedení částky 31.210,- Kč na pokračování oprav interiéru fary a
uzavření příslušného dodatku veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
270/16 schvaluje
rozpočtové opatření č. 16 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 14.12.2016
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 14.12.2016 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 65.626 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 106.403 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 40.777 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2015
ve výši 40.777 tis. Kč
271/16 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní
akce
272/16 schvaluje
rozpočtový výhled obce Dětmarovice na období 2017 – 2022
273/16 schvaluje
schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2017 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 71.947 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
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- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 89.785 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 17.838 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2016
ve výši 17.838 tis. Kč
274/16 schvaluje
příspěvek z rozpočtu obce pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou
organizaci, na neinvestiční výdaje pro rok 2017 ve výši 4.780 tis. Kč s tím, že 340 tis. Kč je
určeno na ostatní osobní výdaje
275/16 schvaluje
Program rozvoje obce pro rok 2017 v oblasti investic takto:
stavby (realizace, projekty, služby)
- Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcela 2734)
- Rekonstrukce mostu u trati parc. č. 4271
- Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvodnění,zpevnění+VO)
- Chodník u silnice SI/67 v Koukolné
- Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67
- Vodovodní řad parc.č. 2972 (čp. 384-215, cca 200 m)
- Vodovodní řad parc. č. 1060 (čp. 630-664, cca 150 m)
- Vodovodní řad parc. č. 3061 (čp. 48-400, cca 300 m)
- Vodovodní řad parc.č.3456 (čp. 50,617,405,235,231, cca 300 m)
- Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích
- Obnova odvod. prostoru za MŠ v Koukolné (parc. 4061)
- III. etapa odkanalizování obce Dětmarovice (střed)
- Decentraliz. odkanalizování obce Dětmarovice Koukolná, I. etapa
- Kanalizace na Olmovci
- Retenční nádrž na potoku Výšina
- Výstavba poldru nad starým zdravotním střediskem
- Technické oddělení majetku (sál restaur. v Koukolné) čp.1071
- Klubovna zahrádkářů
- Územní plán
- Územní plán – změna č. 1
- Domov pro seniory
- Rekonstrukce koupelen DPS čp. 670, 2. patro
- Rekonstrukce kotelny + solární ohřev DPS čp. 670
Celkem
stroje a zařízení
- příkopový stroj
- klimatizace v budově OÚ – archív
Celkem

14.000 Kč
120.000 Kč
800.000 Kč
95.000 Kč
1.920.000 Kč
54.000 Kč
65.000 Kč
46.000 Kč
56.000 Kč
14.621.000 Kč
18.000 Kč
1.744.000 Kč
15.526.000 Kč
203.000 Kč
150.000 Kč
140.000 Kč
1.000.000 Kč
2.100.000 Kč
3.000 Kč
270.000 Kč
2.425.000 Kč
800.000 Kč
800.000 Kč
42.970.000 Kč
220.000 Kč
50.000 Kč
270.000 Kč

výkup pozemků
- komunikace
Celkem

2.000.000 Kč
2.000.000 Kč

podpora změny technologií vytápění
- kotlíkové dotace v součinnosti s MSK
Celkem

400.000 Kč
400.000 Kč

276/16 ruší
usnesení ZO č. 53/4 ze dne 18.3.2015 o přenesení části své pravomoci provádět rozpočtová
opatření na radu obce
a
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277/16 pověřuje
Radu obce Dětmarovice provádět rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:
na příjmové straně bez omezení,
na výdajové straně rozpočtu
a) bez omezení u výdajů z dotací (výdaje s účelovým znakem),
b) bez omezení u výdajů k odvrácení škod, výdaje k prevenci havárie, řešení živelných
pohrom, úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, výdaje daně z příjmů
právnických osob, kterou platí obec sama sobě,
c) změny závazných ukazatelů (jednotlivých paragrafů) do výše 200.000 Kč.
278/16 schvaluje
poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost v roce 2017 ve výši 600.000,Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
279/16 schvaluje
poskytnutí dotace TJ SOKOL Dětmarovice na činnost v roce 2017 ve výši 200.000,- Kč a
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
280/16 bere na vědomí
zpětvzetí žádosti římskokatolické farnosti o dotaci na rok 2017 z programu jednání tohoto
zastupitelstva obce
281/16 bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice v roce 2016
282/16 schvaluje
plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2017
283/16 bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice za rok 2016
284/16 schvaluje
plán práce finančního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2017
285/16 bere na vědomí
zprávu o činnosti výboru pro hornickou činnost Zastupitelstva obce Dětmarovice za rok 2016
286/16 schvaluje
plán práce výboru pro hornickou činnost zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2017
287/16 schvaluje
Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2017 dle předloženého návrhu
288/16 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3976 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 948 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Olgy Mouricové, bytem Dětmarovice 430, do
vlastnictví obce za smluvní cenu 60,-Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec
Dětmarovice.
289/16 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3000/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 200 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Renáty Adamczykové, bytem Dětmarovice
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883, Jarmily Štefkové, bytem Dětmarovice 883 a Lumíra Štefka, bytem Hradišťská 314, 687
25 Hluk, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,-Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu
uhradí obec Dětmarovice.

290/16 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2909/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 3309 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Dagmar Klusové, bytem Jana Palacha 784,
735 81 Bohumín, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,-Kč/m2. Náklady spojené s realizací
převodu uhradí obec Dětmarovice.

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

…………………………………….
Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice
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