
U S N E S E N Í 
2. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 07.12.2022 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
29/2 schvaluje 
program 2. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 07.12.2022 
 
30/2 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
poskytnutí odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností 
od 01.01.2023 měsíčně takto:  
místostarosta obce                  6 600,- Kč 
člen rady obce                         3 300,- Kč 
předseda výboru, komise        2 750,- Kč 
člen výboru, komise                1 650,- Kč 
člen zastupitelstva obce             880,- Kč.  
V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Odměna se poskytuje jen 
za funkci, za níž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna  
 
31/2 schvaluje 
„Plán práce Rady obce Dětmarovice na rok 2023“ dle předloženého návrhu 
 
32/2 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
„Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2023“ dle předloženého návrhu 
 
33/2  
1. schvaluje 
rozpočtové    opatření  č.  16   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2022  k 07.12.2022 
dle předloženého návrhu 
 
2. doporučuje    
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
rozpočtové opatření č. 17 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 14.12.2022 
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 14.12.2022 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 106.655.821,- Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 187.351.272,- Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 80.695.451,- Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2021 
  ve výši 80.695.451,- Kč, včetně přílohy: 
  - Seznam investičních akcí na rok 2022 
 
34/2 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
1. schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2023 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 95.169.505 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 113.106.854 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 17.937.349 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2022 
  ve výši 17.937.349 Kč, včetně příloh: 
- Seznam investičních akcí na rok 2023 
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2023, 
dle předloženého návrhu 
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2. krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce, 
3. příspěvek  z rozpočtu obce pro rok 2023 pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, 
příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje ve výši 10.475.000 Kč s tím, že 400.000 Kč 
je určeno na ostatní osobní výdaje 
 
35/2 schvaluje 
odprodej topolového dřeva z kácení u cyklotrasy při stavbě transformátorovny panu Rostislavu 
Banszelovi,, IČO:67312608 za nabídnutou cenu 1 600,-Kč/m3 + DPH včetně odvozu 
 
36/2 vybírá 
dodavatele na „Grafické zpracování a tisk zpravodaje Dětmarovického okénka“ spol. Kartis + 
Co s.r.o., Borovského 14/717, 734 01 Karviná – Ráj, IČO: 25861441 
 
37/2 schvaluje 
ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvkové organizaci 
1) zapojení do projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský: Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného  vykazování  -  Šablony pro ZŠ a MŠ I, 
 
2) realizaci projektu - v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Jan 
Amos Komenský: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ 
a MŠ I, 
 
3) přijetí dotace-v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Jan Amos 
Komenský: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
Název projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ I – OP JAK 
Výše dotace: 1.928.284 Kč 
Poskytovatel dotace: MŠMT 
Financování: 100% ex-ante 
Termín realizace: 01.02.2023 - 31.12.2025 
 
38/2 schvaluje 
rozpočet ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvkové organizaci na rok 2023 a střednědobý výhled 
na období let 2024 až 2025 
 
39/2 schvaluje 
změnu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ a MŠ Dětmarovice, 
příspěvkové organizaci 
 
40/2 schvaluje 
snížení příspěvku z rozpočtu obce na rok 2022 pro ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvkovou 
organizaci na neinvestiční výdaje ve výši 950 tis. Kč 
 
41/2 schvaluje 
zřízení věcných břemen – 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:  
 
dle bodu 1 
na částech pozemků parc. č. 40, 4392, 4393, 4391/4 všechny  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 4391/2 orná půda, 4391/3 ostatní plocha, zeleň, 4391/5 zastavěná plocha a 
nádvoří  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 121,4 m vedené v rámci stavby „Dětmarovice č. parc. 
4395/7, příp. NNk“, protlakem pod asfaltovým povrchem komunikací a dlažbou vstupu do DPS, 
ostatní výkopem za jednorázovou úhradu ve výši 9 360,- Kč navýšenou o platnou DPH 
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dle bodu 2 
na části pozemku parc. č. 4042/1  ostatní plocha, jiná plocha 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 42 
m vedené v rámci stavby „Dětmarovice 1071, NNk“, výkopem v uvedeném pozemku za 
jednorázovou úhradu ve výši 2 000,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 3 
na části pozemku parc. č. 2712 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve 
prospěch žadatelů Ing. Roman Sikora a Ing. Renata Sikorová, Dětmarovice 1231, v právu 
zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby vodovodní přípojky o délce cca 3,5 bm 
vedené v rámci stavby „Novostavba RD na parc. č. 2713/27, 2713/24, 271325 v k. ú. 
Dětmarovice“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 94,- 
Kč/m, nejméně však ve výši 600,- Kč navýšenou o platnou DPH. Vodovodní přípojka bude pod 
komunikací uložena technologií protlaku 
 
42/2 schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.07.2021 k akci pod názvem 
„Sportovní hala Dětmarovice“  
 
43/2 schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.09.2022 k akci pod názvem 
„Rekonstrukce koupelen v budově čp. 670 v Dětmarovicích II – Dům s pečovatelskou službou“  
 
44/2 schvaluje 
záměr vytvoření nových webových stránek obce Dětmarovice s tím, že po prezentaci 
oslovených firem budou nabídky předloženy radě obce k projednání  
 
45/2  
1. doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
rozšíření projektu využití fotovoltaiky na obecních budovách, a to MŠ Střed, Sportovní hala a 
ČOV Koukolná  
 
2. schvaluje 
rozšíření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2022 k akci pod názvem 
„Zpracování projektové dokumentace pro využití fotovoltaiky na střechách budov ZŠ 
Dětmarovice, DPS č.p. 670, Domova pro seniory U Kaple, MŠ Koukolná, obecního úřadu  a 
Dělnického domu“ o budovy Sportovní hala a ČOV Koukolná za předpokladu schválení 
zastupitelstvem obce 
 
46/2 schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy č. OÚD/1756/2009 s nájemcem p. Mgr. Martinou Baarovou 
výpovědí s šestiměsíční výpovědní dobou, s tím, že po dobu rekonstrukce od 01.01.2023 
do 30.06.2023 se nájem promíjí 
 
47/2 schvaluje 
složení likvidační komise, a to: 

Bc. Šárka Kepenyesová – předsedkyně komise 
Ing. Radka Filipová – členka komise 
Hubert Filip – člen komise 
Václav Dulava – člen komise 
Vítězslav Josiek – člen komise 
Eva Witová – sekretářka komise 
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48/2 schvaluje 
navýšení měsíčního paušálu na provozování služeb Senior a baby taxi v Dětmarovicích 
o 3 000 Kč, a to od 01.01.2023 
 
49/2 schvaluje 
přidělení – nájem bytu č. 2 v domě s pečovatelskou službou čp. 670 paní Anděle Konkolské, 
a to od 01.01.2023 
 
50/2 schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na objekt č.p. 334 restaurace Rumcajs s paní Petrou Šupolovou, 
Dětmarovice č.p. 206 za nájemné ve výši 47 024,- Kč/rok od 01.01.2023 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců  
 
51/2 schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku parc. č. 4589 v k. ú  Dětmarovice 
s pronajímatelem Elektrárna Dětmarovice a.s., zastoupeným zmocněncem ČEZ a.s. týkajícího 
se navýšení ceny nájmu na 3 801,60 Kč bez DPH  od 01.01.2023 
 
52/2 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
přijetí darovací nabídky kříže u RD č.p. 533 od Ing. Kateřiny Trombalové za předpokladu 
možnosti přemístění kříže před oplocení zahrady na pozemek parc. č. 4927/3 se souhlasem 
vlastníka silnice I/67 ČR – Ředitelství silnic a dálnic 
 
53/2 bere na vědomí  
informaci o možnosti vybavení sportovní haly wifi a zájmu využití sportovními kluby  
 
54/2  
1. projednala   
návrhy na využití objektu bývalé DPS č.p. 960 s tím, že případný zájem využití formou 
pronájmu a podnikatelský záměr bude předložen radě obce 
 
2. ukládá 
starostovi obce zveřejnit záměr možnosti pronájmu objektu bývalé DPS č. p. 960  se zasláním 
podnikatelského záměru  
 
55/2 
1. bere na vědomí  
informaci o možnosti přístavby (rozšíření) MŠ Koukolná  
 
2. pověřuje  
ředitele ZŠ a MŠ Dětmarovice, p. o. zadáním zpracování projektové dokumentace 
na přístavbu (rozšíření) MŠ Koukolná  
 
56/2 bere na vědomí  
záměr umístění cykloboxů u nádraží v Dětmarovicích 
 
57/2 souhlasí 
se zhotovením časosběrného snímku stavby sportovní haly dle nabídky Jiřího Prudla za cenu 
ve výši 30 000,- Kč + DPH  
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                                                             Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


