
U s n e s e n í 
 
 
 
20. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne  23. února 2022 
 
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
322/20  volí 
návrhovou komisi ve  složení: 
předseda: Ing. Kamila Badurová 
členové: Rostislav Vašut, Ing. Lumír Jendryščík, MBA  
 
323/20  schvaluje 
program zasedání ZO dle pozvánky  
 
324/20 bere na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.12.2021 
 
325/20 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 23.02.2022 vyjma 
OdPa 2143 – Rozhledna ve výši 10 mil. Kč.  
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 23.02.2022 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 103.053.800,- Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 171.314.251,- Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 68.260.451,- Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 
2021 
  ve výši 68.260.451,- Kč, včetně přílohy: 
  - Seznam investičních akcí na rok 2022 
 
326/20 schvaluje 
1. poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice, z.s. na činnost ve  výši 750.000,- Kč  
2. poskytnutí dotace  Římskokatolické farnosti Dětmarovice na rekonstrukci elektroinstalace  

v požadované  výši 300.000,- Kč  
3. poskytnutí dotace   Českému kynologickému svazu Dětmarovice – ZO 029 na činnost 

klubu ve výši 45.000,- Kč 
4. poskytnutí dotace Charitě Bohumín na provoz Domova pro seniory U Kaple v požadované 

výši 1.078.000,- Kč 
5. poskytnutí dotace Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice na 

činnost v požadované výši 60.000,- Kč 
6. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ v požadované výši 500.000,- Kč a vyplácení 
splátek na základě výzev k proplacení 

a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
7. poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Dětmarovice na pořízení sochy ve výši 50.000,- 

Kč a uzavření příslušné darovací smlouvy 
  
327/20  
1. schvaluje 
dle bodu 1  
přijetí darovací nabídky podílů pozemku parc. č. 1089 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 5173 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků, a to: 



2 
 

podíl 1/58 – Leopold Drozd, Amelinova 732, Dolní Lutyně 
podíl 1/29 – Ing. Marek Sosna, Osvobození 796, Orlová-Lutyně 
podíl 1/259 – Ivana Kaňová, Ke Studánce 1029, Orlová-Lutyně  
 
2. neschvaluje 
dle bodu 2 
prodej pozemku parc. č. 323, orná půda o výměře 128 m2 v k. ú. Dětmarovice Dáši Valicové a 
Mgr. Jaromíru Valicovi, Dětmarovice čp. 152 za smluvní cenu ve výši 100,-Kč/m2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman  v. r.                     Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce Dětmarovice                místostarosta obce Dětmarovice 
 

 


