
U s n e s e n í 

23. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne  21. září 2022

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

356/23  volí 
návrhovou komisi ve  složení: 
předseda: Ing. Leonard Mynář 
členové: Mgr. Libor Stáňa, Zdeňka Foltýnová 

357/23  schvaluje 
program zasedání ZO dle pozvánky 

358/23 bere na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.07.2022 

359/23 bere na vědomí 
srovnání daňových příjmů obce k 31.07. let 2021 a 2022 

360/23 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 13 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 21.09.2022 
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 21.09.2022 takto: 
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 106.218.982 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 186.914.343 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 80.695.451 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2021 

ve výši 80.695.451 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2022
 

361/23 schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice pro roky 2023 – 2025 dle předloženého 
návrhu 

362/23 
1. ruší
dle bodu 1
část usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 353/22 ze dne 29.06.2022 dle bodu 1
ve znění: „Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje 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. schvaluje
dle bodu 1
prodej pozemku parc. č. 4971 orná půda o výměře 9451 m2, část pozemku parc. č. 4982
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 850 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
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dle bodu 2  
prodej části pozemku parc. č. 489 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 322 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 3 
přijetí darovací nabídky podílu 3/116  pozemku parc. č. 1089 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 5173 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníka Hany Strouhalové, 
Dětmarovice 1137 
 
3. neschvaluje 
dle bodu 4 
prodej pozemku parc. č. 3035/1 zahrada o výměře 703 m2 a pozemku parc. č. 3034 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 171 m2 vše v k. ú. Dětmarovice  Ivu Kachelovi, V Hůrce 890/14,  
Ostrava, za celkovou cenu 57 000,-Kč 
 
dle bodu 5 
odkoupení pozemku parc. č. 3039 zahrada o výměře 611 m2  v k. ú. Dětmarovice od vlastníka  
VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Praha 8-Karlín za smluvní cenu 146,-Kč/m2  
 
363/23 schvaluje  
zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Dětmarovice v roce 2022. 

364/23 bere na vědomí  
výsledek kontroly systému hlášení závad rozhlasu a veřejného osvětlení v aplikaci Obec 
Dětmarovice provedené dne 05.09.2022 
 
365/23 schvaluje  
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO Dětmarovice v roce 2022 

366/23 schvaluje 
zprávu o činnosti Výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ZO Dětmarovice za rok 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce Dětmarovice                místostarosta obce Dětmarovice 


