
U s n e s e n í 
 

 
2. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne  14. prosince 2022 
 
 
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
14/2  volí 
návrhovou komisi ve  složení: 
předseda: Mgr. Libor Stáňa  
členové: Ing. Tomáš Lejsal, Zdeňka Foltynová  
 
15/2  schvaluje 
program zasedání ZO dle pozvánky  
 
16/2 schvaluje 
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 
 
17/2 schvaluje 
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 
 
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 
program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky  
 
18/2 schvaluje 
1.  ruší 
usnesení ZO č. 18/2 ze dne 17.12.2018 a 132/7 ze dne 11.12.2019  o přenesení části své 
pravomoci provádět rozpočtová opatření na radu obce 
 
2.  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), 
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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, 
d) navýšení investičních výdajů v lednu rozpočtového roku v případech, kdy byly tyto výdaje 

rozpočtovány a finančně kryty v předcházejícím roce, ale z objektivních důvodů nebyly do 
31.12.  uhrazeny. Podmínkou je, aby v okamžiku úhrady trvalo zabezpečení jejich 
finančního krytí 

 
19/2  
1. zřizuje 
a) devítičlenný finanční výbor 
b) sedmičlenný kontrolní výbor 
 
2. volí 
a) členy finančního výboru: Ing. Miroslav Kozel, Ing. Martin Pasz, Ing. Kateřina Trombalová, 
Ing. Tomáš Lejsal, Jaroslav Mana, Ing. Drahomír Kryska, Ing. Ondřej Menšík, Ing. Libor 
Tanhäuser 
 
b) členy kontrolního výboru: Ing. Pavel Molnári, Jiří Sznapka, Bc. Vítek Branny, Vojtěch Motl, 
Jana Formandlová, Bc. Kamil Zaremba 
 
20/2 schvaluje 
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  
 
21/2 schvaluje 
„Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2023“ dle předloženého návrhu 

 
22/2 schvaluje 
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 
 
dle bodu 3 
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 
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23/2 schvaluje 
rozšíření projektu využití fotovoltaiky na obecních budovách, a to MŠ Střed, Sportovní hala a 
ČOV Koukolná  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman  v. r                     JUDr. Sylva Totková Kolderová v. r 
starosta obce Dětmarovice                místostarostka obce Dětmarovice 


