Usnesení
11. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného ve středu 23. září 2020
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
204/11 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Milan Čempel
členové: Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Miroslav Wowra
205/11 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky
206/11) bere na vědomí
vystoupení zástupce OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti
207/11 odkládá
projednání problematiky Obecně závazné vyhlášky obce Dětmarovice č. 4/2020 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětmarovice do příštího
zasedání dne 16.12.2020
a
208/11 ukládá
vedení obce nalezení vhodnějšího místa pro separaci odpadu v Koukolné
208/11 schvaluje
ceny pro odvoz odpadu na rok 2021 takto:
Četnost odvozu, typ nádoby
1 x 4 týdny (max. pro 2 občany v domě)
Popelnice 110 l
1 x 2 týdny
Popelnice 110 l
1x 2 týdny
2 ks popelnice 110 l nebo 1 ks 240 l
1 x 2 týdny (3-11)
Popelnice na bioodpad 240 l
Dle potřeby
Kontejner velkoobjemový/10 rod.domů
1 x týden
Kontejner 1100 l /10 rod.domů
3x Kontejner 1100 l
(bytovky č.1049-1052 )
1x 2 týdny
Kontejner 1100 l (bytovka č. 6,1033)
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210/11 schvaluje
rozpočtové opatření č. 11 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 23.09.2020
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 23.09.2020 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 89.047.952 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 160.109.493 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 71.061.541 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2019
ve výši 71.061.541 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2020
211/11 bere na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.08.2020
212/11 bere na vědomí
srovnání daňových příjmů obce k 31.08. let 2019 a 2020
213/11 bere na vědomí
informaci ke tvorbě rozpočtu na rok 2021
214/11 schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
215/11 ruší
dle bodu 1
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 188/9 bod 2. ze dne 20. 05. 2020 ve znění:
„Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 809 ostatní
plocha o výměře 450 m2 v k.ú. Dětmarovice od vlastníka Zemědělský podnik Rázová, státní
podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy
216/11 schvaluje
dle bodu 1
odkoupení pozemku parc. č. 809 ostatní plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Dětmarovice
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Zemědělský podnik Razová s. p.
v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy za cenu dle znaleckého posudku ve výši
24 957,- Kč.+ náklady řízení
dle bodu 2
odkoupení pozemků parc. č. 2236/1 ostatní plocha o výměře 1644 m2 a parc.č. 2236/2
ostatní plocha o výměře 1378 m2 v k. ú. Dětmarovice od vlastníka …, Dětmarovice č.p. …,
za smluvní cenu 60,- Kč m2 + náklady řízení a současně uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti cesty a stezky ve prospěch pozemků parc. č. 2234/3,
2234/4, 2268/1, 2284/5
dle bodu 3
přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 3392 ostatní plocha o výměře 316 m2 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice od vlastníka …, Dětmarovice čp….
dle bodu 4
přijetí darovací nabídky části pozemku parc. č. 3392/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 61 m2 a části pozemku parc. č. 3394 zahrada o výměře cca 136 m2, vše v k. ú.
Dětmarovice od vlastníků …, Dětmarovice čp.
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dle bodu 5
odkoupení nemovitostí – objektu č.p. 364 včetně zastavěného pozemku parc. č. 50
o výměře 171 m2 a okolního pozemku parc. č. 51 zahrada o výměře 337 m2 v k. ú.
Dětmarovice od spoluvlastníků ……, za smluvní cenu ve výši 1 030 000 Kč + náklady řízení
216/11 neschvaluje
dle bodu 6
prodej pozemku parc. č. 4703/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 47 m2
v k.ú. Dětmarovice panu …, Dětmarovice čp. …
dle bodu 7
přijetí darovací nabídky podílu 1/33 pozemků vedených na LV č. 256, a to parc. 1056/3
o výměře 155 m2, 1062/2 o výměře 468 m2, 1087/1 o výměře 55 m2 vše ostatní plocha a
parc. č. 1088/10 orná půda o výměře 630 m2 v k. ú. Dětmarovice a podílu 1/33 pozemků
vedených na LV č. 2929, a to parc. č. 1086/4 o výměře 349 m2, 1086/9 o výměře 22 m2 a
1086/140 o výměře 282 m2 vše lesní pozemek v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků …,
Dětmarovice č.p. …
217/11 schvaluje
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatele
Jakuba Kolarczyka, Dětmarovice č. p…. ve výši 120 000,-Kč
a Karin Severinovou, Dětmarovice č. p. … ve výši 120 000,- Kč
dle schválených podmínek dotačního Programu poskytování bezúročných návratných
finančních zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji
pro rok 2019
218/11 bere na vědomí
1. zápis o provedené kontrole plošných oprav komunikací v letech 2019 – 2020
2. zápis o provedené kontrole dodržování právních předpisů Výborem pro životní prostředí a
hornickou činnost Zastupitelstva obce Dětmarovice

Ing. Leonard Mynář, v. r.
místostarosta obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman
starosta obce Dětmarovice
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