
U s n e s e n í 

22. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne  29. června 2022

Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

342/22  volí 
návrhovou komisi ve  složení: 
předseda: Ing. Miroslav Kozel 
členové: Ing. Marek Svrčina, Ing. Lumír Jendryščík, MBA

343/22  schvaluje 
program zasedání ZO dle pozvánky doplněný o bod 13. Hospodaření Svazku měst a obcí 
okresu Karviná (SMOOK) za rok 2021  

344/22 
1. bere na vědomí
informaci o zániku mandátu člena zastupitelstva obce Mgr. Michaela Branného ke dni
30.04.2022
a
informaci, že členkou Zastupitelstva obce Dětmarovice se stala dnem 06.05.2022
MUDr. Eliška Lazarová

2. stanoví
neuvolněné člence zastupitelstva obce MUDr. Elišce Lazarové ode dne 29.06.2022 měsíční
odměnu ve výši stanovené usnesením ZO č. 25/2 ze dne 17.12.2018 za výkon funkce členky
zastupitelstva obce

345/22 vydává 
po ověření, že návrh Změny č. 3 Územního plánu Dětmarovice není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, s územně plánovací 
dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem – Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje ve znění pozdějších Aktualizací č. 1, 3, 4 a 5, se stanovisky 
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c), ust. § 
54 a § 55 a za použití § 43 odst. 4 a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na základě § 171 - 174 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3  Územního plánu Dětmarovice 
jako opatření obecné povahy č. 1/2022 

346/22 schvaluje
celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2021, 
včetně zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření  obce Dětmarovice   za rok 2021, a to 
bez výhrad 

347/22 schvaluje 
účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 

348/22 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 29.06.2022 
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 29.06.2022 takto: 
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- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 104.889.744,- Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 184.185.195,- 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

349/22 schvaluje 
poskytnutí druhého daru Římskokatolické farnosti Dětmarovice na zvýšené náklady 
na pořízení sochy v požadované výši 50.000,- Kč a uzavření příslušného dodatku darovací 
smlouvy 

350/22 schvaluje  
přípravu rozpočtu obce na rok 2023 dle varianty A – návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok 

351/22 bere na vědomí  
výsledek kontroly vyúčtování dotací za rok 2021 

352/22 bere na vědomí 
1) výsledek kontroly výběrového řízení akce „Sportovní hala Dětmarovice II“ ze dne

21.2.2022
2) výsledek kontroly zimní údržby komunikací v obci v zimním období 2021/2022 ze dne

30.5.2022.

353/22 
1. schvaluje
dle bodu 1
1. prodej pozemku parc. č. 4971 orná půda o výměře 9451 m2, část pozemku parc. č. 4982
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1536 m2 a pozemku parc. č. 4956 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 810 m2 vše v k. ú. Dětmarovice  žadateli Pavlu
Kondziolkovi, Závada 6, Petrovice u Karviné za smluvní cenu dle znaleckého posudku +
náklady řízení po zaměření

2. odkoupení pozemků parc. č. 273/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2,
parc. č. 273/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 135 m2, parc. č. 273/11 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2 vše v k. ú. Koukolná za smluvní cenu 60,- Kč/m2

+ náklady řízení a pozemků parc. č. 219 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2399 m2,
parc. č. 218 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1462 m2 a  podíl ⅔ pozemku parc. č. 220
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 5337 m2 vše v k. ú. Koukolná od vlastníka Pavla
Kondziolky, Závada 6, Petrovice u Karviné za smluvní cenu dle znaleckého posudku + náklady
řízení

dle bodu 3 
přijetí darovací nabídky podílů pozemku parc. č. 1089 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 5173 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků:
Marie Stáňová, Dětmarovice 686, podíl 3/116
Alexander Střelec, Dětmarovice 648, podíl 3/116
Oldřich Svrčina, Dětmarovice 1098, podíl 1/29

dle bodu 4 
přijetí darovací nabídky podílu 1/29 pozemku parc. č. 1089 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 5 173 m2  od vlastníka ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 , IČ: 69797111
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dle bodu 5 
prodej části pozemku parc. č. 819/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 60 m2 a části 
pozemku parc. č. 810 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 15 m2 vše v k. ú. Dětmarovice  
Lukáši Ruskovi, Dětmarovice 1402 za smluvní cenu ve výši 60,- Kč//m2 + náklady řízení 
po zaměření 
 
2. neschvaluje 
dle bodu 1 
odkoupení pozemku parc. č. 211 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 567 m2 v k. ú. 
Koukolná od vlastníka Pavla Kondziolky, Závada 6, Petrovice u Karviné 
 
dle bodu 2 
prodej části pozemku parc. č. 489 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 300 m2 
v k. ú. Dětmarovice žadatelům Martině a Patriku Matysovým, Dětmarovice čp. 435, za smluvní 
cenu ve výši  60,-Kč/m2 + náklady řízení po zaměření 
 
dle bodu 6 
odkoupení podílu ½  pozemků parc. č. 41 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 391 m2, 
parc. č. 4345 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1049 m2 a parc. č. 4363/1 ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře 11184 m2  vše v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků, a to podíl ⅙ 
Jiřina Suchánková,  Čsl. Armády 2956/35, Karviná-Hranice, podíl ⅙ Ing. Jiří Bednarčík, 
Karbenská 2298/29, Krnov a podíl ⅙ Ing. Zdeněk Bednarčík, Nepelova 949/3, Praha-Hloubětín 

za smluvní cenu 100,- Kč/m2 
 
dle bodu 7 
odkoupení pozemků prac. č. 4825/4 orná půda o  výměře 1371 m2, parc. č. 4826/5 ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře 296 m2 oba v k. ú. Dětmarovice od vlastníka  VIAGEM a.s., 
Sokolovská 131/86, Praha 8-Karlín za smluvní cenu 1200,-Kč/m2 
 
354/22 schvaluje 
přijetí dotace Státního fondu životního prostředí ČR na akci pod názvem „Zateplení budovy 
Dělnického domu“ 
 
355/22 bere na vědomí 
„Celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2021 a 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 bez výhrad (příjmy  ve výši 
1 751,88 tis. Kč, výdaje ve výši 1 660,45 tis. Kč a financování ve výši  -91,43 tis. Kč)“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman  v. r.                     Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce Dětmarovice                místostarosta obce Dětmarovice 
 

 


