USNESENÍ
22. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 04.05.2020
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
742/22 schvaluje
program 22. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 04.05.2020
743/22 souhlasí
se zahájením provozu MŠ Koukolná a MŠ Střed od 11.05.2020
744/22 bere na vědomí
1. výběr zhotovitele na opravu fasády kotelny a garáží a opravy soklu u parkoviště Peroutka DopSTAV Ostrava, s.r.o. (449 664,44 Kč vč. DPH)
2. výběr zhotovitele projektů elektroinstalace objektů MŠ Koukolná a MŠ Střed – Casel CZ
CO, s.r.o. (77 520,- Kč vč. DPH)
745/22 schvaluje
použití fondu investic Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, p. o. ve výši 11 797,50
Kč vč. DPH k pokrytí úhrady za výkon zadavatelské činnosti k zakázce na výběr zhotovitele
projektů rekonstrukce elektroinstalace objektů mateřských škol
746/22 schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 úpravy schváleného rozpočtu roku 2020 k 04.05.2020
dle předloženého návrhu
a
747/22 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
rozpočtové opatření č. 7 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 20.05.2020
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 20.05.2020 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 75.697.884 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 146.759.425 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 71.061.541 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2019
ve výši 71.061.541 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2020
748/22 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.03.2020
749/22 schvaluje
bezúplatný převod majetku na obec Dětmarovice určený pro JSDH Dětmarovice. Jedná se o
radiostanice (viz.tabulka), které jsou určeny pro jednotky požární ochrany zařazené do
kategorie JPO5, do níž patří i JSDH Dětmarovice
Nomenklatura

061700163000
061700126000
061700211000
061710500000
061710500000

Název majetku

výrobní číslo

Radiostanice vozidlová
#034703257
Radiostanice ruční SMART
#02012902975
Radiostanice ruční EASY PLUS #01001700572
Nabíječ jednonásobný
MA425/12D1
Nabíječ jednonásobný
MA426/12D1
CENA CELKEM 262.893,- Kč

Počet
m.j.

Cena v Kč
celkem

Rok
pořízení

1
1
1
1
1

80.927,11
61.740,38
110.548,35
4.838,58
4.838,58

2004
2012
2010
2012
2012

750/22 vybírá
jako realizátora akce „17. Obecní slavnost v Dětmarovicích“ dne 05.06.2021 firmu LIVE
MUSIC Agency Tomáše Skupiny, Střední 385, Pustá Polom. 747 69, a to v nabídnuté
variantě „C“
751/22
1. schvaluje
záměr obce pronajmout od 01.07.2020 nebytové prostory ve 2. patře objektu č. p. 320
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
2. ukládá
příslušnému referentovi zajistit vyvěšení záměru obce pronajmout od 01.07.2020 nebytové
prostory ve 2. patře objektu č. p. 320 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
752/22 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatelku … Dětmarovice ve výši
120 000,- Kč, dle schválených podmínek dotačního Programu poskytování bezúročných
návratných finančních
zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“
v Moravskoslezském kraji pro rok 2019
753/22 schvaluje
poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Dětmarovice ve výši 20.000,- Kč a
uzavření příslušné darovací smlouvy
754/22 schvaluje
navýšení počtu zaměstnanců v počtu 1 na úsek místního hospodářství (dělnická profese)
755/22 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
zařazení území obce Dětmarovice do území působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko,
z.s. na období 2021 – 2027
756/22 schvaluje
zřízení věcných břemen – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Dětmarovice
za jednorázovou úhradu dle sazeb za zřízení věcných břemen stanovených radou obce dne
07.07.2014 usn. č. 1527/58, a to:
dle bodu 1
na části služebného pozemku parc. č. 3222/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Dětmarovice ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 3175/2 v k. ú. Dětmarovice
spočívající v právu umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky v délce cca 1,05 m a
v právu umístění sjezdu o ploše 4 m 2 za účelem jejich opravy a údržby za jednorázovou
náhradu u vodovodní přípojky ve výši 94 Kč + DPH za 1m vodovodní přípojky, nejméně však
ve výši 600, - Kč + DPH, tj. celkem cca 600,- Kč + DPH vše při zatížení pozemku v šířce
max. do 1 m a za podmínek, že vodovodní přípojka povede v délce cca 1 m pod zpevněným
povrchem pozemní komunikace na pozemku parc.č. 3222/3 v k.ú. Dětmarovice a cca 3 m
v k.ú. Doubrava.
dle bodu 2
na části služebného pozemku parc. č. 1189 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Dětmarovice, kterého je obec Dětmarovice podílovým spoluvlastníkem, ve prospěch
panujícího pozemku parc. č. 1185/1 v k. ú. Dětmarovice spočívající v právu umístění, zřízení
a provozování elektrické podzemní přípojky v délce cca 6 m za jednorázovou náhradu
u elektrické podzemní přípojky ve výši 150 Kč + DPH za 1m elektrické podzemní přípojky,
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nejméně však ve výši 600, - Kč + DPH, tj. celkem cca 900,- Kč + DPH vše při zatížení
pozemku v šířce max. do 1 m a za podmínek, že elektrická podzemní přípojka povede
v délce cca 3 m pod zpevněným povrchem pozemní komunikace a cca 3 m v zatravněném
povrchu na pozemku parc.č. 1189 v k.ú. Dětmarovice
757/22 schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 4358/1 ve vlastnictví
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, IČO 70890021,
spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat vyústní objekt a potrubí dešťové kanalizace
v rámci stavby „Sportovní hala Dětmarovice“ v rozsahu cca 18 m2 za cenu ve výši 75,- Kč/m2
+ DPH, nejméně však 1 000,- Kč + DPH
758/22 bere na vědomí
informaci o uzavření následné smlouvy o dílo se zhotovitelem OTIS a.s. na servisní činnosti
na zdvihacích zařízeních
759/22
1. stanovuje
po posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník u silnice
I/67 v Koukolné“ pořadí prvních tří dodavatelů podle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny:
1. PROFIZA s.r.o., U Tratě 1953/4a, Karviná-Fryštát, 733 01, IČO: 29244935
2. STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 25864092
3. PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01, IČO 25398087
2. rozhoduje
po posouzení a hodnocení předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Chodník u silnice I/67 v Koukolné“ vybrat k uzavření příslušné smlouvy dodavatele, který
splnil všechny podmínky výzvy a navrhnul nejnižší cenu, firmu PROFIZA s.r.o., U Tratě
1953/4a, Karviná-Fryštát, 733 01, IČO: 29244935
760/22
1. stanovuje
po posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vodovodní řad
parc.č. 3061“ pořadí prvních tří dodavatelů podle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny:
1. AROWANIE STAV s.r.o., Bohumínská 439/46, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO:
07949782
2. PLASTMONT inženýrské sítě s.r.o., Příměstská 776/39, Polanka nad Odrou, 725 25
Ostrava, IČO: 26851679
3. CSK-Invest, s.r.o., Třinec, ul. Olšová 1165, PSČ 739 61, IČO: 25396196
2. rozhoduje
po posouzení a hodnocení předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Vodovodní řad parc. č. 3061“ vybrat k uzavření příslušné smlouvy dodavatele, který splnil
všechny podmínky výzvy a navrhnul nejnižší cenu, firmu AROWANIE STAV s.r.o.,
Bohumínská 439/46, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 07949782
761/22
1. bere na vědomí
informaci o stavu v oblasti kanalizace na území obce Dětmarovice
2. schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.02.2019, č. OÚD/0659/2019 „Kanalizace
na Olmovci“ bez navýšení položkového rozpočtu
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3. souhlasí
s ukončením Smlouvy o nájmu a provozování vodního díla č. 297445/SONP/KA/V/2010
za předpokladu poskytnutí dotace ze SFŽP na projekt stavby „Výstavba vodovodních řádů
v obci Dětmarovice – úseky 1, 2, 3, 4“
762/22 souhlasí
se zpracováním znaleckého posudku pro podání žaloby – Šnapka Služby, s.r.o.
763/22 bere na vědomí
informaci o ceně rodinného domu č.p. 1971 včetně pozemků znaleckého posudku, jehož
vlastník v závěti ze dne 17.06.2019 povolal obec Dětmarovice jako dědice těchto nemovitostí
oceněných tržní cenou ve výši 2 500 000,- Kč
764/22 bere na vědomí
poskytnutí odměny formou dárkového poukazu do prodejen Kaufland v celkové výši 10 000,Kč všem, kteří se dobrovolně podíleli na šití roušek a následném rozvozu roušek občanům
Dětmarovic nad 60 let
765/22 schvaluje
z důvodu uzavření provozoven a zastavení nebo omezení činnosti v době vyhlášení
nouzového stavu vládou ČR prominutí nájemného za měsíce duben a květen 2020 nájemci
nebytových prostor č. p. 942 - … ve výši 50 % měsíčního nájmu
766/22 odkládá
projednání žádosti nájemce Dělnického domu o souhlas obce s podnájmem prostor třetí
osobě za účelem zřízení mikrojeslí do příští schůze rady obce s tím, že žadatel o podnájem
předloží na této schůzi doplněný podnikatelský záměr a projekt (studii) úprav prostor
767/22 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2019 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 bez výhrad (příjmy ve výši
1 494.02,76 tis. Kč, výdaje ve výši 1 201,23 tis. Kč a financování ve výši - 292,79 tis. Kč)
768/22 souhlasí
s provedením stavebních úprav nebytových prostor části objektu č. p. 900, které jsou
spojené se zřízením provozovny kosmetiky, podle požadavku žadatelky - podnájemníka, a to
na její vlastní náklady, bez finanční spoluúčasti obce Dětmarovice. Po ukončení podnájemní
smlouvy nebude podnájemníkem požadována finanční náhrada za provedené úpravy

Ing. Marek Svrčina, v. r.
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman. v. r.
starosta obce
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