Usnesení
21. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne 27. dubna 2022
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
328/21 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda: Mgr. Libor Stáňa
členové: Mgr. Michael Branny, Miroslav Wowra
329/21 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky
330/21 bere na vědomí
„Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2021“
331/21 bere na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.03.2022
332/21 schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 27.04.2022
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 27.04.2022 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 103.752.300,- Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 183 047.751,- Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 79.295.451,- Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku
2021
ve výši 79.295.451,- Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2022
333/21 schvaluje
pořízení hasičského vozidla „Tatra 815–7 CAS 30 S3R 4×4“ do výše 8 500 000,- Kč vč. DPH
334/21 schvaluje
poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dětmarovice na činnost ve výši 250 000,- Kč
a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
335/21
1. schvaluje
dle bodu 1
přijetí darovací nabídky spoluvlastnických podílů ve výši 2/66 k pozemkům parc. č. 1032/2
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1848 m2, parc. č. 1040/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 40 m2 a parc. č. 1054 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 212
m2 v k.ú. Dětmarovice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
Nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město
2. odkládá
projednání převodu nemovitostí dle bodu 2
odkoupení podílu ⅙ pozemků parc. č. 4364 o výměře 1929 m2, parc. č. 4374 o výměře 1642
m2, parc. č. 4387 o výměře 4213 m 2, parc. č. 4389/1 o výměře 9161 m2, parc. č. 4390
o výměře 26570 m2, parc. č. 4397/9 o výměře 4997 m2, parc. č. 4397/10 o výměře 520 m2,
parc. č. 4400 o výměře 1013 m2 vše lesní pozemek, parc. č. 4345 o výměře 1049 m2, parc.

č. 4361/1 o výměře 3800 m2, parc. č. 4361/2 o výměře 1147 m2 vše ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 41 o výměře 391 m2, parc. č. 4363/1 o výměře 11184 m2 obě ostatní plocha, neplodná
půda vše v k. ú. Dětmarovice od vlastníka Jiřiny Suchánkové, Čsl. Armády 2956/35, KarvináHranice do příštího zasedání zastupitelstva obce s tím, že bude jednáno se všemi
spoluvlastníky o možnosti odkoupení a výši kupní ceny
336/21 schvaluje
záměr realizace stavby pod názvem „Nástavba objektu „B“ jídelny ZŠ a MŠ Dětmarovice“
337/21 souhlasí
se zařazením investičního projektového záměru do Strategického rámce MAP - investiční
priority pro období 2021-2027 na Základní škole a Mateřské škole Dětmarovice,
338/21 souhlasí
1) se zapojením Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové organizace do
projektu IROP MMR 2021+ infrastruktura základních škol - Modernizace odborných učeben
v ZŠ Dětmarovice
2) s předfinancováním projektu ve výši 100 %, tj. max. 5 000 000,- Kč v roce 2023, (závisí
na termínu vyhlášení dotačního titulu). Dotace bude činit 90% způsobilých výdajů projektu
– ex-post (předpokládaný termín 2024), 10% způsobilých výdajů projektu je spoluúčast
zřizovatele
339/21 schvaluje
přípravu na obecní slavnost v roce 2023 v celkové částce 850 000 Kč, tj. interpreti 700 000 Kč
a ostatní 150 000 Kč
340/21 schvaluje
investiční akci pod názvem „Prodloužení kanalizačního řadu trasy G1 ZŠ a Šlog“ zpracování
projektu
341/21 stanoví
v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
pro volební období 2022 – 2026 patnáctičlenné zastupitelstvo obce
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