Usnesení

17. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne 30. června 2021
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
272/17 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Ing. Kamila Badurová
členové: Mgr. Michael Branny, Rostislav Vašut
273/17 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky doplněné o body:
1. Rozhodnutí ke stavbě sportovní haly v obci
2. Poskytnutí finančního daru obci postižené živelnou pohromou
274/17
1. bere na vědomí
informaci Policie ČR o stavu trestné činnosti v roce 2020
2. ukládá
starostovi obce zajistit účast zástupce Policie ČR na příštím zasedání zastupitelstva obce
v září 2021
275/17 bere na vědomí
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2020 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 bez výhrad (příjmy ve výši
1 172,82 tis. Kč, výdaje ve výši 1 710,62 tis. Kč a financování ve výši 537,81 tis. Kč)
276/17 schvaluje
přípravu rozpočtu obce na rok 2022 dle varianty A – návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok
277/17 schvaluje
provedení aktualizace mapy obce včetně změn místních názvů na WILCZKŮV KOPEC a
KRYMPULEC
278/17
1. bere na vědomí
informaci o možných variantách zavedení místního poplatku v obci podle zákona o místních
poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s novou právní úpravou
zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

2. ukládá
starostovi obce připravit OZV ve verzi sazby poplatku dle varianty a) kapacita nádoby – litr
odpadu
279/17 schvaluje
zavedení pytlové separace plastů a papíru v části obce nad Dělnickým domem (120 RD)
jako náhradu za plánované zrušení separačního stanoviště u Dělnického domu a
u samoobsluhy COOP, 2x pytle 120 l na plast a 1x 120l na papír na 1 rodinný dům
v intervalu odvozu 1x měsíc od 01.07.2021

280/17 schvaluje
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatele Jitku Šrubařovou,
Dětmarovice č. p. 305 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
281/17 schvaluje
aktualizaci Programu rozvoje obce 2021-2026 dle textu přílohy
282/17 bere na vědomí
výsledek kontroly vyúčtování dotací za rok 2020
283/17 bere na vědomí
1. zápis o kontrole dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmarovice
2. zápis o kontrole zimní údržby komunikací v období 2020/2021
284/17 schvaluje
dle bodu 1
prodej pozemku parc. č. 3968/1, zahrada o výměře 591 m2 v k. ú. Dětmarovice manželům
Štefan a Monika Pistovčákovi, Dětmarovice čp. 329 za smluvní cenu ve výši 170,-Kč/m2 +
náklady řízení
dle bodu 2
prodej pozemku parc. č. 2713/23 orná půda o výměře 176 m2 v k. ú. Dětmarovice manželům
Ing. Romanu Sikorovi, MBA a Ing. Renatě Sikorové, Dětmarovice čp. 1231 za smluvní cenu
ve výši 150,- Kč/m2 + náklady řízení
dle bodu 3
odkoupení pozemků parc. č. 4027/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 707 m 2 a
parc. č. 4027/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m2 v k. ú. Dětmarovice
od spoluvlastníků Petra a Lucie Bočkových, Dětmarovice čp. 868 za cenu ve výši 60,-Kč/m2
+ náklady řízení, a to za podmínky dořešení dědického řízení
285/17
1. schvaluje
pokračování zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Sportovní hala Dětmarovice II“
2. ukládá
starostovi obce dále pokračovat v přípravách k realizaci stavby
286/17 schvaluje
poskytnutí finančního daru obci Hrušky postižené živelnou pohromou ve výši 80 tis. Kč a
uzavření příslušné darovací smlouvy

Ing. Marek Svrčina v. r.
místostarosta obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman v. r.
starosta obce Dětmarovice
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