
 

 

U S N E S E N Í 
23. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 01.06.2020 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
769/23 schvaluje 
program 23. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 01.06.2020 
 
770/23 souhlasí 
1. s užíváním znaku obce Dětmarovice oblastním spolkem Českomoravský svaz chovatelů 

poštovních holubů (umístění na ZOObus) 
2. se zveřejněním znaku obce Dětmarovice na webových stránkách spol. VIAVIS a.s.  

(pověřenec ochrany osobních údajů obce Dětmarovice) 
 
771/23 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 8 úpravy schváleného rozpočtu roku 2020 k 01.06.2020 
dle předloženého návrhu 
 
772/23 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2019, 
včetně zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření  obce Dětmarovice   za rok 2019, a to 
bez výhrad 
 
773/23 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 
 
774/23 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
přípravu rozpočtu obce na rok 2021 dle varianty A – návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok 
 
775/23 neschvaluje 
poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s. ve výši 10.000,- Kč 
 
776/23 schvaluje 
zřízení věcného břemene – 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 služebných pozemků parc. č. 4945/25, parc. č. 4945/26 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Dětmarovice dotčených v rámci stavby  „ Dětmarovice č. parc. 1802/3, 
příp. NNk“  ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se dílem Děčín – Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat 
a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v 
délce  12,81 m za jednorázovou náhradu ve výši 150,- Kč + DPH za 1 m  elektrické přípojky, 
nejméně však ve výši 600, - Kč + DPH, tj. celkem 1921,50 Kč + DPH  
 
dle bodu 2 
na části služebných pozemků parc. č. 1942/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 
1945/2 zastavěná plocha, zbořeniště v k. ú. Dětmarovice dotčených v rámci stavby 
rodinného domu s příslušenstvím, vč. ČOV ve prospěch panujícího pozemku parc. č.1942/4 
v k. ú. Dětmarovice, vybudováním vodovodní přípojky, spočívající v právu umístit, 



 

2 
 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení vodovodní přípojky, provádět její obnovu, výměnu 
a modernizaci v délce cca 7 m za jednorázovou náhradu ve výši 94,- Kč + DPH za 1 m 
přípojky, nejméně však ve výši 600,- Kč + DPH, tj.  celkem 658,- Kč + DPH  
 
dle bodu 3 
na části služebného pozemku parc. č. 4276 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Dětmarovice a 4268 zahrada v k. ú. Dětmarovice ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 
4268 v k. ú. Dětmarovice spočívající v právu umístění, zřízení a provozování elektrické 
podzemní přípojky v délce cca 10 m za jednorázovou náhradu ve výši 150 Kč + DPH za 1m 
elektrické podzemní přípojky, nejméně však ve výši 600, - Kč + DPH, tj. celkem cca 1500,- 
Kč + DPH vše při zatížení pozemku v šířce max. do 1 m a za podmínek, že elektrická 
podzemní přípojka povede protlakem v délce cca 4 m pod zpevněným povrchem pozemní 
komunikace a cca 4 m v zatravněném povrchu pozemku parc. č. 4276 a cca 2 m 
v zatravněném povrchu pozemku parc.č. 4268 v k. ú. Dětmarovice 
 
777/23  schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy  s firmou  Rusek Consult s.r.o., V Dolíku 1228, Dolní Lutyně, 735 
53, IČ:05667585, zastoupené …, a to  od 01.07.2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
6 měsíců, pro provozování kancelářské činnosti 
 
778/23 doporučuje  
Zastupitelstvu obce Dětmarovice  
1. zrušit 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 ze dne 20.12.2010 o místních poplatcích  
 
2. vydat  
Obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů  
 
779/23 doporučuje  
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vydat  
Obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 2/2020 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství  
 
780/23 doporučuje  
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vydat  
Obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného  
 
781/23  
1. odvolává 
sekretáře likvidační komise (dle pravidel obce ze dne 5.11.2012 „ o provádění vyřazování a 
likvidace movitého majetku obce“) Ing. Gabrielu Littnerovou  
  
2. jmenuje  
sekretáře likvidační komise (dle pravidel obce ze dne 5.11.2012 „ o provádění vyřazování a 
likvidace movitého majetku obce“) p. Evu Witovou  
 
782/23  
1. bere na vědomí 
informaci o stavu v oblasti kanalizace na území obce Dětmarovice 
 
2. nesouhlasí 
s provedením plošné opravy místní komunikace na parcele č. 1200 v souvislosti s výstavbou 
kanalizace na Olmovci 
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783/23 schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské autobusové 
dopravy ve městě Orlová na rok 2020 mezi obstaravatelem městem Orlová a objednatelem 
obcí Dětmarovice v rozsahu služeb, které dopravce poskytuje jejich občanům, zálohovou 
částkou 952 000,- Kč 
 
784/23 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
bezúplatný převod cyklotrasy podél řeky Olše včetně uzavření Smlouvy o bezúplatném 
převodu cyklotrasy  
 
785/23 
1. bere na vědomi 
dotaz občana ve věci poskytnutí dotace na domovní čističky odpadních vod 
 
2. ukládá  
příslušnému referentovi prověřit možnosti a podmínky získání dotace na domovní čističky 
odpadních vod 
 
786/23 bere na vědomí  
informaci ve věci nabídky uceleného pozemku pro vybudování kořenové čistírny nebo 
přečerpávací stanice na Glembovci s tím, že v současné době nebudou řešeny případné 
výkupy pozemků dotčených tímto záměrem. V tomto smyslu bude starosta nabízejícího 
informovat 
 
787/23 schvaluje 
navýšení ceny dárkových balíčků určených pro seniory (SPOZ) na částku 600,- Kč/balíček 
s účinností od 01.06.2020 
 
788/23 bere na vědomí  
nabídku města Orlová ve věci zapojení obce Dětmarovice do projektu Taxík Maxík z Nadace 
Charty 77, který je realizován se společností ČESKÁ LÉKARNA HOLDING, a.s. a sítí 
lékáren Dr. Max 
 
789/23  
1. bere na vědomí  
informaci o záměru zřízení ubytovacího zařízení ve volných prostorách 1. patra Dělnického 
domu 
 
2. ukládá 
příslušnému referentovi ve spolupráci se současným nájemcem Dělnického domu prověřit a 
navrhnout další možnosti využití nebytových prostor 1. patra Dělnického domu 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman, v. r.                                                                   Ing. Marek Svrčina, v. r.  
starosta obce                                                                                         místostarosta obce 


