Usnesení
18. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne 22. června 2021
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
287/18 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda: Miluše Krůlová
členové: Ing. Miroslav Kozel, Ing. Milan Čempel
288/18 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky
289/18 schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 22.09.2021
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 22.09.2021 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 107.507.689,- Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 167.873.882,- Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 60.366.193,- Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2020
ve výši 60.366.193,- Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2021
290/18 bere na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.08.2021
291/18 bere na vědomí
srovnání daňových příjmů obce k 31.08. let 2020 a 2021
292/18 schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice pro roky 2022 – 2024 dle předloženého
návrhu
293/18 schvaluje
a) aktualizaci Programu rozvoje obce o následující body:
1. Obnova podpěrné betonové stěny v úseku Karas - Hanusek, nabídka z r. 2019…..0,75
mil. Kč, v roce 2023, asi bez dotace
2. Účast obce v projektu propojení cyklotras s visutou lávkou pro pěší s bicyklem z území
obce Godov /Polsko/ i s účastí obce Petrovice /Závada/, odhad nákladů….60 mil. Kč,
podíly tří obcí…20 mil. Kč, zahájení studií 2022/23
3. Propojení nového systému tlakové kanalizace v Koukolné na zástavbu na Glembovci a
okolí /nová zástavba/, odhad nákladů…..40 mil. Kč, dokumentace od 2023, realizace
po 3. etapě kanalizace, s dotací
b) zadání zpracování rozhodovací studie (studie proveditelnosti) k projektu propojení
cyklotras s účastí obcí Dětmarovice, Petrovice a Godów s obsahem dle návrhu
zpracovaného panem Česlavem Valoškem za podmínky získání dotace na projektovou
přípravu, resp. projekt ve výši min. 80% celkových nákladů

c) obec Dětmarovice jako vedoucího projektu v rámci podmínek Programu česko-polského
programu, Fondu mikroprojektu
294/18 souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi obcí Dětmarovice a Mgr. Liborem Stáňou,
členem Zastupitelstva obce Dětmarovice, na dobu určitou, tj. po dobu výkonu
administrativních prací nezbytných při řešení dotace na projekt „propojení cyklotras“
295/18 vydává
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci
296/18
1. ruší
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 ze dne 11.12.2019 o stanovení systému,
shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětmarovice
2. vydává
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
297/18 neschvaluje
ukončení Střednědobé dohody na období 2016-2023 uzavřené mezi OKD, a.s. a obcí
Dětmarovice
298/18 bere na vědomí
zápis o provedené kontrole dodržování právních předpisů Výborem pro životní prostředí a
hornickou činnost Zastupitelstva obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman v. r.
starosta obce Dětmarovice

Ing. Kamila Badurová v. r.
členka Rady obce Dětmarovice
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