Usnesení
13. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného ve středu 16. prosince 2020
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
224/13 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda: Rostislav Vašut
členové: Ing. Marek Svrčina, Zdeňka Foltýnová
225/13 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky
226/13 bere na vědomí
zprávu o průběhu realizace Programu rozvoje obce Dětmarovice na období let 2020–2026
s provedením aktualizace uvedeného programu k termínu 30.06.2021
227/13 schvaluje
rozpočtové opatření č. 15 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 16.12.2020
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 16.12.2020 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 86.003.786 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 116.050.906 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 30.047.120 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2019
ve výši 30.047.120 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2020
228/13 bere na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.10.2020
229/13 schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice pro rok 2023 dle předloženého návrhu
230/13 schvaluje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
1. schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2021 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 105.664.825 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 134.553.425 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 28.888.600 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2020
ve výši 28.888.600 Kč, včetně příloh:
- Seznam investičních akcí na rok 2021
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2021,
dle předloženého návrhu
2. zahájení stavby zateplení Dělnického domu v roce 2021 v celkové částce 7.000.000 Kč
dle návrhu pro rok 2021 za podmínky získání dotace,
3. pozdržení zahájení nových investičních akcí roku 2021 do doby vyjasnění získání dotace
na stavbu sportovní haly,

4. krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce,
5. příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2021 pro Základní školu a Mateřskou školu
Dětmarovice, příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje ve výši 6.620.000 Kč s tím,
že 405.000 Kč je určeno na ostatní osobní výdaje
231/13 schvaluje
zařazení projednávání žádosti Římskokatolické farnosti Dětmarovice o dotaci na rok 2021
na nejbližší zasedání zastupitelstva obce po termínu 31.01.2021 dle Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu obce Dětmarovice
232/13 schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 832 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m2
v k. ú. Dětmarovice …, Dětmarovice č.p. … za smluvní cenu 60,- Kč/m2 + náklady řízení
po zaměření
233/13 schvaluje
svěření majetku obce Dětmarovice k hospodaření Základní škole a Mateřské škole
Dětmarovice, příspěvkové organizaci, a to notebook Acer TravelMate 2 ks, datový projektor
Optoma 2ks, repro Genius 1 ks, celkem ve výši 70.000,- Kč
234/13 schvaluje
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatele …Dětmarovice č. p. …
ve výši 145 000,-Kč,
dle schválených podmínek dotačního Programu poskytování
bezúročných návratných finančních zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“
v Moravskoslezském kraji pro rok 2019
235/13 vydává
Obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 4/2020, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
236/13 schvaluje
uzavření Smlouvy č. 1190400074 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky
237/13 schvaluje
zpracování a podání žádostí o dotaci na stavbu „III. etapa odkanalizování obce (střed)“
za předpokladu vyhlášení dotační výzvy
238/13 bere na vědomí
1. zápis o provedené kontrole stavu budování kanalizace v obci
2. zápis o provedené kontrole místního šetření z roku 2017
239/13 schvaluje
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO Dětmarovice v roce 2020
240/13 schvaluje
„Plán práce Kontrolního výboru ZO Dětmarovice pro rok 2021“ dle předloženého návrhu
241/13 schvaluje
zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Dětmarovice v roce 2020
242/13 schvaluje
„Plán práce Finančního výboru ZO Dětmarovice pro rok 2021“ dle předloženého návrhu
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243/13 schvaluje
zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí a hornickou činnost v roce 2020
244/13 schvaluje
„Plán práce výboru pro životní prostředí a hornickou činnost pro rok 2021“ dle předloženého
návrhu
245/13 schvaluje
„Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2021“ dle předloženého návrhu

Ing. Marek Svrčina, v. r.
místostarosta obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman , v. r.
starosta obce Dětmarovice
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