Usnesení
19. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne 15. prosince 2021
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
299/19 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda: Mgr. Michaela Kaděrová
členové: Miluše Krůlová, Zdeňka Foltýnová
300/19 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky doplněný od bod: Doplnění usnesení – Dotace
organizacím na rok 2021
301/19 schvaluje
rozpočtové opatření č. 15 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 15.12.2021
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 15.12.2021 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 104.518.485,- Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 167.443.774,- Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 62.925.289,- Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2020
ve výši 62.925.289,- Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2021
302/19 bere na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.10.2021
303/19 bere na vědomí
zprávu o průběhu realizace Programu rozvoje obce Dětmarovice na období let 2020–2026
304/19 schvaluje
1. schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2022 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 103.010.800 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 140.228.451 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 37.217.651 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2021
ve výši 37.217.651 Kč, včetně příloh:
- Seznam investičních akcí na rok 2022
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2022,
dle předloženého návrhu
2. krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce,
3. příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2022 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
305/19 schvaluje
a) přípravné práce bez prodlení na zadání dokumentace pro využití fotovoltaiky na střechách
budov ZŠ Dětmarovice, DPS č. p. 670, Domova pro seniory U Kaple, MŠ Koukolná,
obecního úřadu a Dělnického domu
b) doplnění problematiky využití fotovoltaiky do Programu rozvoje obce

306/19 schvaluje
úpravu „Pravidel pro poskytování příspěvku ve výši 10.000,- Kč občanům na jednu
realizovanou kanalizační přípojku“
307/19 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 2 ks, celkem ve výši 70.000,- Kč
308/19 schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ dle předloženého návrhu s tím, že se obec zavazuje
poskytnout příjemci na spolufinancování výměny kotlů konečných uživatelů částku ve výši
10 000,-Kč/ dílčí projekt konečného uživatele, celkově však maximálně 500 000,-Kč
309/19
1. ruší
část usnesení č. 293/18 ze dne 22.09.2021 v odst. a) bod 2. a odst. b), c) ve znění:
„Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje…
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
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 ….“
2. schvaluje
a) účast obce v projektu propojení cyklotras s lávkou pro pěší s bicyklem přes řeku Olši
z území Godów (Polsko) na vypracování technické studie s odhadem nákladů 500 tis. Kč
b) podání žádosti o dotaci na technickou studii v programu přeshraniční spolupráce fondu
mikroprojektů euroregionu Těšínské Slezsko – Sląsk Cieszyński v rámci programu interreg
v-a Česká republika-Polsko
c) obec Dětmarovice jako vedoucího partnera v tomto projektu
d) účast obce Dětmarovice v projektu za předpokladu dotace minimálně 80 %
e) uzavření dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko - Sląsk Cieszyński v Programu interreg v-a Česká republikaPolsko
310/19
1. ruší
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 216/11 bod 4 ze dne 23.09.2020 ve znění:
“Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje přijetí darovací nabídky části pozemku parc. č.
3392/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 61 m2 a části pozemku parc. č. 3394
zahrada o výměře cca 136 m2 vše v k. ú. Dětmarovice od vlastníků Jarmily a Vlastislava
Popiolkových, Dětmarovice č,p, 846
2. schvaluje
dle bodu 2
přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 3396/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
36 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků Davida Tkoče, Pravčice 100 a Květoslavy
Kaděrové, Orlová-Lutyně, Masarykova tř. 1018
2

dle bodu 3
prodej pozemku parc. č. 1676/7 orná půda o výměře 421 m2 v k. ú. Horní Lutyně Bohuslavu
Dudzíkovi, U Lesa 869/34b, Karviná-Ráj za smluvní cenu ve výši 100,- Kč/m2
dle bodu 4
přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 3394/2 o výměře 136 m2 a pozemku parc. č. 3399/3
o výměře cca 61 m2 oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice od vlastníků
Jarmily a Vlastislava Popiolkových, Dětmarovice č,p, 846
dle bodu 7
odkoupení pozemku parc. č. 2612/1 trvalý travní porost o výměře 360 m 2 v k. ú. Dětmarovice
od vlastníka ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov za smluvní
cenu ve výši 99 000,- Kč
3. neschvaluje
dle bodu 1
prodej části pozemku parc. č. 1519/27 orná půda o výměře cca 20 m2 v k. ú. Dětmarovice
manželům Martinu a Petře Přečkovým, Dětmarovice č.p. 1315, Dětmarovice za smluvní cenu
150,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření
dle bodu 5
odkoupení podílu ⅓ pozemku parc. č. 2927 ostatní plocha, ostatní komunikace 282 m2 v k. ú.
Dětmarovice od vlastníka ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za smluvní
cenu ve výši 26.100,- Kč
dle bodu 6
prodej části pozemku parc. č. 2685/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 90 m2 v k. ú.
Dětmarovice manželům Silvii a Rostislavu Roháčovým, Dětmarovice č.p. 1049
311/19 schvaluje
změnu účelu čerpání dotace poskytnuté Tělocvičné jednotě Sokol, a to takto:
neinvestiční dotace na energie a podporu činnosti TJ v upravené výši 85.000,- Kč a
investiční dotace na zpracování projektu na zateplení objektu sokolovny a celkové
pasportizace a na pořízení hmotného investičního majetku (dřevěný zahradní domek)
v upravené výši 165.000,- Kč
a uzavření příslušného dodatku veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
312/19 bere na vědomí
zápis o provedené kontrole akce „Domov pro seniory“
313/19 schvaluje
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO Dětmarovice v roce 2021
314/19 bere na vědomí
návrh kontrolního výboru ZO Dětmarovice na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva obce
315/19 schvaluje
Plán práce Kontrolního výboru ZO Dětmarovice pro rok 2022 dle předloženého návrhu
316/19 schvaluje
zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Dětmarovice v roce 2021
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317/19 schvaluje
Plán práce Finančního výboru ZO Dětmarovice pro rok 2022 dle předloženého návrhu
318/19 schvaluje
zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí a hornickou činnost v roce 2021
319/19 schvaluje
Plán práce výboru pro životní prostředí a hornickou činnost na rok 2022 dle předloženého
návrhu
320/19 schvaluje
Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2022 dle předloženého návrhu
321/19 schvaluje
doplnění usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice ze dne 28.04.2021 č. 271/16 ve znění:
„a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“

Ing. Ladislav Rosman v. r.
starosta obce Dětmarovice

Ing. Marek Svrčina v. r.
místostarosta obce Dětmarovice
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