
U s n e s e n í 
 
 
3. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne  22. února 2023 
 
 
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
24/3   
1. volí 
návrhovou komisi ve  složení: 
předseda: JUDr. Sylva Totková, Kolderová   
členové: Bc. Richard Górecki, Vojtěch Motl  
 
2. určuje 
ověřovatele zápisu: 
Mgr. Michaela Kaděrová, Rostislav Vašut 
 
25/3  schvaluje 
program zasedání ZO dle pozvánky doplněný o body:  
- Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – zařazený pod 

bod 11 
- Stanovení priority záměru lávky přes řeku Olši, č-p dotovaný projekt – zařazený pod bod 12 
 
26/3 bere na vědomí  
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.12.2022 
 
27/3 schvaluje 
poskytnutí dotace 
1. Římskokatolické farnosti Dětmarovice na   výměnu   kostelních   lavic v požadované výši 

400.000,- Kč 
2. Sportovnímu klubu Dětmarovice, z.s. na činnost v požadované  výši 892 400,- Kč  

3. poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dětmarovice na činnost ve výši 200 000,- Kč  

4. Charitě Bohumín na provoz Domova pro seniory U Kaple v požadované výši 1.185.800,- 
Kč 

5. SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice na činnost v požadované výši 
160.000,- Kč 

6. Českému  kynologickému svazu ZKO Dětmarovice – 029 na činnost  ve výši 50.000,- Kč a 
na výměnu topného tělesa v klubovně a opravu WC v areálu ZKO v požadované výši 
18.000,- Kč 

a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 
28/3  
1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 22.02.2023 
a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 22.02.2023 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 95.336.578 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 129.970.927 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 34.634.349 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2022 
  ve výši 34.634.349 Kč, včetně přílohy: 
  - Seznam investičních akcí na rok 2023 
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2. bere na vědomí 
doporučení finančního výboru obce, aby vedení obce při sestavování návrhu rozpočtu 
zohlednilo všechny plánované investiční výdaje, včetně těch, o kterých je známo, že budou 
převedeny z předchozího roku 
 
29/3 schvaluje 
dle bodu 1 
odkoupení pozemků parc. č. 3971 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 633 m2  a parc. 
č. 3972/3 orná půda o výměře 655 m2 oba v k. ú. Dětmarovice od vlastníka Ing. Aleše Bogocze,  
Zahradní 621, Orlová-Lutyně za smluvní cenu 60,- Kč/m2 + náklady řízení s vkladem 
vlastnického práva do katastru nemovitostí  po výmazu zástavního práva k těmto pozemkům 
 
dle bodu 2 
odkoupení podílu ½ pozemku parc. č. 4619 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové 
výměře 1520 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníka Jaromíra Bednáře, Dětmarovice čp. 10 
za smluvní cenu 60,-Kč/m2 + náklady řízení 
 
dle bodu 3 
přijetí darovací nabídky podílu 1/29 pozemku parc. č. 1089 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 5173 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníka Ing. Věry Křístkové, Dětmarovice čp. 
1207 
 
dle bodu 4 
odkoupení pozemku parc. č. 3328 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 788 
m2 v k. ú. Dětmarovice od vlastníka Anny Sikorové, Dětmarovice čp. 502  za smluvní cenu 60,-
Kč/m2 + náklady řízení 
 
30/3 schvaluje 
1. uzavření smlouvy o partnerství, vzájemné spolupráci za účelem dostavby kanalizačních 

odboček včetně domovních kanalizačních šachtic z hlavního řadu splaškové kanalizace 
obce Doubrava pro občany obce Dětmarovice a poskytnutí daru  

2. poskytnutí daru obci Doubrava ve výši 220 838,- Kč včetně uzavření příslušné darovací 
smlouvy 

 
31/3 schvaluje 
vyplacení odměn členům výborů Zastupitelstva obce Dětmarovice, členům komisí Rady obce 
Dětmarovice a členům redakční rady Dětmarovického okénka od roku 2023 ve výši: 
členům výborů ZO –  1.800,- Kč/rok, 
členům komisí RO –   1.500,- Kč/rok, 
členům redakční rady –  2.000,-Kč/rok 
s možností krácení odměny za neúčast na zasedáních 
  
32/3 schvaluje 
Plán práce Finančního výboru ZO Dětmarovice pro rok 2023 
 
33/3 schvaluje 
Plán práce Kontrolního výboru ZO Dětmarovice pro rok 2023 
 
34/2 pověřuje 
v souladu  se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako oddávajícího Ing. Tomáše Lejsala 
 
35/3 schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
na akci pod názvem „Zateplení budovy Dělnického domu“ 
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36/3 schvaluje 
další postup k záměru lávky přes Olši podřídit schválenému Programu rozvoje obce na období 
do r. 2026 s tím, že předmětný projekt lávky není v současné době prioritou pro rozvoj obce 
min. do roku 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman  v. r.                     Ing. Marek  Svrčina v. r. 
starosta obce Dětmarovice                místostarosta obce Dětmarovice 


