
U S N E S E N Í 
 

1. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 14.11.2022 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
1/1 schvaluje 
program 1. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 14.11.2022 
 
2/1 bere na vědomí 
výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných ve dnech 23. a 24. 09. 2022 
 
3/1 bere na vědomí 
výsledky ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 19.10.2022 
 
4/1  
1. projednala  
návrhy stran na ustanovení komisí rady obce  a výborů zastupitelstva obce 
 
2. zřizuje  
a) Komisi pro životní prostředí ve složení: 
předseda – Bc. Richard Górecki 
členové – Mgr. Jitka Baronová, Bronislav Szwarc, Mgr. Martin Duda, Ing. Kamila Badurová, 
Radim Kovář, Mgr. Blanka Čemerková 
 
b) Komisi pro občanské záležitosti (SPOZ) ve složení: 
předseda – Zdeňka Foltýnová 
členové – Miroslav Wowra, Věra Klozová, Anna Pavlíková, Miroslava Królová, Dáša Valicová, 
Jana Krůlová, Bc. Kateřina Čempelová, Eva Szyroká, Marcela Czerná 
 
3. jmenuje 
Redakční radu Dětmarovického okénka ve složení: 
Ing. Jana Timko (předseda), Bc. Lenka Hanusková (redaktor), Bc. Richard Górecki, Mgr. Marie 
Stáňová, Ladislav Rutka, Mgr.Pavla Šamaj, Lenka Vašutová 
 
5/1 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice  
1. zřídit  
a) sedmičlenný finanční výbor 
b) sedmičlenný kontrolní výbor 
 
2. zvolit 
a) členy finančního výboru: Ing. Miroslav Kozel, Ing. Martin Pasz, Ing. Kateřina Trombalová, 
Ing. Tomáš Lejsal, Jaroslav Mana, Ing. Drahomír Kryska 
 
b) členy kontrolního výboru: Ing. Pavel Molnári, Jiří Sznapka, Bc. Vítek Branny, Vojtěch Motl, 
Jana Formandlová, Bc. Kamil Zaremba 
 
6/1 neschvaluje 
montáž zpomalovacího prahu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na parc. č. 4945/19 
u domu čp. 757 v Dětmarovicích 
 
7/1 neschvaluje 
poskytnutí finančního daru žadateli Centrum sociálních služeb Hrabyně  
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8/1 schvaluje 
rozpočtové    opatření  č.  15   úpravy     schváleného    rozpočtu  roku  2022  k   14.11.2022 
dle předloženého návrhu 
 
9/1 vybírá 
dodavatele služby k „Veřejné zakázce malého rozsahu – Dohled nad ČOV a kanalizacemi 
včetně odběru vzorků, laboratorní stanovení a měření průtoku“ – pro rok 2023 a následující 
 
10/1 schvaluje  
cenu stočného pro rok 2023 ve výši 50,- Kč bez DPH (55,- Kč vč. DPH). Sazba DPH je 10% 
 
11/1 schvaluje 
poskytování příspěvku na jednu kanalizační přípojku ve výši 10.000,- Kč občanům, kteří se 
budou napojovat na novou splaškovou kanalizaci obce Doubrava 
 
12/1 schvaluje 
poskytnutí finančního daru až do výše 2 500,- Kč na osobu na ozdravný pobyt v roce 2022 dle 
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 124/7 ze dne 23.09.2015 a podmínek 
stanovených usnesením Rady obce Dětmarovice č. 687/20 ze dne 02.03.2020, a to dalším 
4 občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
 
13/1 schvaluje 
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích 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  dne 09.08.2021 usn. č. 1051/37, a to na části pozemku parc. 
č. 2444/2  ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, spočívající v právu zřízení a 
provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby zemního vedení NNk  o délce cca 10 m vedené 
v rámci stavby „Dětmarovice č. parc. 2442/1, NNk“, výkopem v pomocném silničním pozemku 
za jednorázovou úhradu ve výši 2 000,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
14/1  
1. bere na vědomí 
nesoulad uvedené výměry ve zveřejněném záměru prodeje části pozemku parc. č. 489 ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice dne 13.04.2022 a přijatého usnesení rady 
obce ze dne 11.04.2022 z důvodu písařské chyby, kdy rada obce měla v záměru schválit 
prodej části pozemku parc. č. 489 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 300 m2 

 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
 
dle bodu 1 
přijetí bezúplatného převodu podílu 1/27 pozemku parc. č. 4648/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1250 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníka ČR – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lihovarská   1335/9, Ostrava-Radvanice 
 
dle bodu 2 
přijetí darovací nabídky podílu 1/174 pozemku parc. č. 1089 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 5173 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníka Kateřiny Sárficzké, 
Gregorova 2584/14, Ostrava 
 
15/1 schvaluje 
„Plán inventur na rok 2022“ dle přiloženého návrhu 
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16/1 schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. OÚD/0630/2015 s pachtýřem panem Pavlem 
Kondziolkou, týkajícího se snížení předmětu zemědělského pachtu o pozemek  parc. č. 4971 
v k. ú. Dětmarovice  a výše pachtovného na částku 835,50 Kč/rok 
 
17/1 bere na vědomí 
„Výroční zprávu ZŠ a MŠ Dětmarovice, p. o., za školní rok 2021/2022“  
 
18/1 schvaluje 
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková 
organizace,  Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů 
v průběhu prvního pololetí  školního roku 2022/2023 
 
19/1 schvaluje 
navýšení ceny za svoz odpadů firmou FCC ČR na rok 2023 o 12% dle  Cenové přílohy na rok 
2023 ke Smlouvě 
 
20/1 ukládá 
starostovi obce jednat s vlastníkem kříže u domu č. p. 533 o převodu do majetku obce 
Dětmarovice 
 
21/1 schvaluje 
1. navýšení počtu zaměstnanců pečovatelské služby v počtu 0,5 (dělnická profese) 

od 01.01.2023 

2. navýšení počtu pracovních míst o 2 zaměstnance na pozici správce sportovní haly 
od 01.02.2023 

3. snížení počtu zaměstnanců stavebního úřadu o 1 úředníka na celkový počet 3 
od 01.01.2023 

4. zřízení úseku místního hospodářství a jmenovaní vedoucího tohoto úseku  
 
22/1 schvaluje 
prodej motorového vozidla Škoda Fabia Combi zaměstnanci obce Dětmarovice panu 
Vítězslavu Josiekovi za smluvní cenu ve výši 20 000,- Kč + náklady spojené s přepisem 
vozidla 
 
23/1 bere na vědomí 
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 
údajů uzavřené dne 29.11.2019 se spol. VIAVIS a.s. na  rok 2022 a 2023   
 
24/1 bere na vědomí 
informaci o volném objektu bývalé DPS č. p. 960 a zvážení možnosti dalšího využití popř. 
prodeje 
 
25/1 bere na vědomí 
informace o plánovaném provozu sportovní haly od února příp. března 2023 
 
26/1  
1. bere na vědomí 
požadavek SK Dětmarovice na zřízení tréninkové plochy 
 
2. ukládá  
starostovi obce zajistit ve spolupráci s ředitelem ZŠ kalkulaci nákladů na zřízení umělého 
trávníku na školním hřišti 
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27/1 souhlasí 
s ponecháním stávajících členů povodňové komise 
 
28/1 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč na pořízení nových lavic v kostele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v.r.                                                              Ing. Marek Svrčina v. r.  
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


