Usnesení
14. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného ve středu 24. února 2021
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
246/14 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda: Mgr. Michael Branny
členové: Miroslav Wowra, Ing. Lumír Jendryščík, MBA
247/14 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky doplněný o bod 12. Rezignace předsedkyně sociální
komise
248/14
1. bere na vědomí
informace k prezentovaným projektům
2. schvaluje
zahájení prací na projektu rozhledny jako opakovanou realizaci dle vzoru stavby
v Rokycanech
249/14 volí
přísedícími Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2021 až 2025, a to:
Balonová Vanda, Dětmarovice …
Gryc Petr, Ing., Dětmarovice …
Komárková Zdenka, Dětmarovice …
Krůlová Jana, Dětmarovice …
Rosmanová Dagmar, Dětmarovice …
Švédová Renáta, Dětmarovice …
Valicová Dáša, bytem Dětmarovice …
250/14 schvaluje
1. cenu stočného za rok 2020 ve výši 40,16 Kč vč. DPH. Jedná se o cenu obvyklou
stanovenou společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v regionu
2. cenu stočného pro rok 2021 ve výši 40,91 Kč bez DPH. Sazba DPH je 10%
251/14 schvaluje
1. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2021 až 2030
2. přenesení kompetencí schvalování plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro
následující roky na Radu obce Dětmarovice
252/14 bere na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31. 12. 2020
253/14 schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 24. 02. 2021
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 24. 02. 2021 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 106.672.782 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 178.474.382 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 71.801.600 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2020
ve výši 71.801.600 Kč, včetně přílohy:

- Seznam investičních akcí na rok 2021
- Upravený rozpočet sociálního fondu na rok 2021
254/14 schvaluje
1. poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Dětmarovice na rekonstrukci elektroinstalace
v požadované výši 200 000,- Kč
2. poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice, z.s. na činnost ve výši 500 000,- Kč
3. poskytnutí dotace Českému kynologickému svazu Dětmarovice – ZO 029 na činnost
klubu a na opravu oken klubovny ve výši 60.000,- Kč
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
255/14
1. ruší
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 216/11 dle bodu 5. ze dne 23.09.2020
ve znění: „Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje 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…, Křavaře a… Dolní
Domaslavice …, za smluvní cenu ve výši 1 030 000 Kč + náklady řízení“
2. schvaluje
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 vedených na LV č. 1938 v době prodeje (… Křavaře a …Dolní
Domaslavice) za smluvní cenu ve výši 1 030 000 Kč + náklady řízení
256/14 schvaluje
Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu s účinností od 01.03.2021
257/14 bere na vědomí
1. zápis o provedené kontrole vyřizování žádostí občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.
2. návrh kontrolního výboru na zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce
s účinností od února 2021 do odvolání
258/14 bere na vědomí
ukončení vyplácení odměny předsedkyni a členům sociální komise ke dni 31.12.2020

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

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