
U s n e s e n í 
 
16. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne  28. dubna 2021 
 
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
264/16  volí 
návrhovou komisi ve  složení: 
předseda: Ing. Kamila Badurová 
členové: Mgr. Libor Stáňa, Ing. Leonard Mynář 
 
265/16  schvaluje 
program zasedání ZO dle pozvánky  
 
266/16 schvaluje  
celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2020, 
včetně zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření  obce Dětmarovice   za rok 2020, a to 
bez výhrad 
  
267/16 schvaluje 
účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 
 
268/16 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 28.04.2021 
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 24.04.2021 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 107.841.782,- Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 179.643.382,- 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 
 
269/16 bere na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.03.2021 

 
270/16 schvaluje 
1. poskytnutí Tělocvičné jednotě sokol Dětmarovice neinvestiční dotace na energie a 

podporu činnosti TJ v požadované výši 150.000,- Kč a investiční dotace na zpracování 
projektu na zateplení objektu sokolovny a celkové pasportizace  v požadované  výši 
100.000,- Kč  

2. poskytnutí dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice, z.s. 
na činnost v požadované  výši  60.000,- Kč  

 
271/16  
1. schvaluje 
dle bodu 1 
přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 2758 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
90 m2 v k. ú. Dětmarovice  od vlastníka Veronika Boturová, Dětmarovice čp. 211 
 
2. neschvaluje 
dle bodu 2 

odkoupení pozemku parc. č. 3039  zahrada o výměře cca 611 m2 v k..ú. Dětmarovice 
od vlastníka VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín 



2 

 

dle bodu 3 

odkoupení pozemku parc. č. 2350/1 orná půda o výměře 2703 m2 v k.ú. Dětmarovice a parc. 
č. 3400/3 orná půda o výměře 9086  m2 v k.ú. Dětmarovice od vlastníků - společnosti Agrární 
otevřený podílový fond, s neurčeným sídlem a společnosti AMISTA investiční společnost, 
a.s. Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                      Ing. Leonard Mynář v. r.  
starosta obce Dětmarovice                místostarosta obce Dětmarovice 
 


