
 

 

U S N E S E N Í 
24 schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 13.07.2020 

 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
792/24 schvaluje 
program 24. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 13.07.2020 
 
793/24 bere na vědomí  
smlouvu o provozování služby přepravy osob (školní autobus) ze dne 07.08.2019 uzavřenou 
mezi obcí Dětmarovice a CK DAKOL, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2019 
 
794/24 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
 
ceny pro odvoz odpadu na rok 2021 takto: 
 
Četnost odvozu, typ nádoby  
 

rok 2020 Rok 2021 

1 x 4 týdny (max. pro 2 občany v domě) 
Popelnice 110 l 

 
0 

 
300,- 

1 x 2 týdny 
Popelnice 110 l 

 
500,- 

 
700,- 

1x 2 týdny 
2 ks  popelnice 110 l  nebo  1 ks 240 l 

 
1500,- 

 
2000,- 

1 x 2 týdny (3-11) 
Popelnice na bioodpad 240 l 

 
500,- 

 
500,- 

Dle potřeby 
Kontejner velkoobjemový/10 rod.domů 

 
0 

 
500,- 

1 x týden 
Kontejner 1100 l /10 rod.domů 
 

 
0 

 
500,- 

3x Kontejner 1100  l 
(bytovky č.p. 1049-1052 )  

 
12 000,- 

 
13 000,- 

1x 2 týdny 
Kontejner 1100 l  (bytovka č. 6,1033) 

 
2 000,- 

 
2 500,- 

 
795/24  
1. schvaluje 
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková 
organizace … dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů v průběhu druhého 
pololetí  2019/2020 
 
2. ukládá 
řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace … zpracovat 
plán obnovy specializovaných učeben v termínu do 30.09.2020 
 
796/24 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9 úpravy schváleného rozpočtu roku 2020 k 13.07.2020 
dle předloženého návrhu 
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797/24 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 pozemku parc. č. 3222/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a 
vjezdu, oprav a údržby nadzemního kabelového vedení NNk o délce cca 2 bm vedeného 
v rámci stavby „Dětmarovice 3175/2, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při zabřemenění 
pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 391,- Kč/bm, ale min. paušálně 
600,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 2 
na části pozemku parc. č. 2734 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a 
vjezdu, oprav a údržby podzemní kabelové přípojky NNk o délce cca 6,4 bm  uloženého 
v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 2893/1, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při 
zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 94,- Kč/bm, ale min. 
paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 3 
na části pozemku parc. č. 3957/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a 
vjezdu, oprav a údržby podzemní kabelové přípojky NNk o délce cca 4,6 bm uloženého 
v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 3959/5, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při 
zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 94,- Kč/bm, ale min. 
paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 4 
na části pozemku parc. č. 4336 – ostatní plocha, neplodná půda, parc. č.4335/1 – orná půda 
v k. ú. Dětmarovice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a 
provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NNk 0,4 kV o 
délce cca 10 bm uloženého v rámci stavby „Stavba sportovní haly Dětmarovice, parc. č. 
4335/1“ v k. ú. Dětmarovice, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou 
úhradu ve výši 150,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 5 
na části pozemku parc. č. 2770/11 a 2770/12 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 
ú. Dětmarovice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a 
provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NNk 0,4 kV o 
délce cca 7 bm uloženého v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 2848/2, příp. NNk“ v k. ú. 
Dětmarovice, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 94,- 
Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 6 
na části pozemku parc. č. 3957/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a 
vjezdu, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NNk 0,4 kV o délce cca 3,99 bm 
uloženého v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 3959/5, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při 
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zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 94,- Kč/bm, ale min. 
paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 7 
na části pozemku parc. č. 2770/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a 
vjezdu, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NNk 0,4 kV o délce cca 3,25 bm 
uloženého v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 2499/3, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při 
zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm, ale min. 
paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 8 
na části pozemku parc. č. 100 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a 
vjezdu, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NNk 0,4 kV o délce cca 7,6 bm 
uloženého v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 102/7, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při 
zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 94,- Kč/bm, ale min. 
paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 9 
na části pozemku parc. č. 1200 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú Dětmarovice ve 
prospěch žadatelů …Ostrava, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, 
oprav a údržby vodovodní přípojky o délce cca 4 bm uložené v rámci stavby „Novostavba RD 
na parc. č. 1139 v k.ú. Dětmarovice“ při zabřemenění pozemku s šířce do 1 m za 
jednorázovou úhradu ve výši 94,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou 
DPH 
 
dle bodu 10 
na části pozemku parc. č. 4945/26 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a 
vjezdu, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NNk 0,4 kV o délce cca 9,65 bm 
uloženého v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 1802/6, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při 
zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm, ale min. 
paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 11 
na části pozemků parc. č. – 52/2, 82, 85, 4340, 4927/4, 4927/5, 4927/6, 4943, 186/1 vše 
ostatní plocha, a parc. č. 9, 4431 – vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětmarovice ve 
prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 
1235/169,  709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 45193665, spočívající v právu zřízení a 
provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby  podzemních vodovodních řadů do DN 500 
mm o délce 744 bm uloženého v rámci stavby „Dětmarovice, ul. Karvinská – rekonstrukce 
vodovodních řádů“ v k. ú. Dětmarovice, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za 
jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou 
DPH 
 
dle bodu 12 
na části pozemku parc. č. 2909/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú Dětmarovice ve 
prospěch žadatelů …Orlová, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, 
oprav a údržby plynovodní přípojky o délce cca 6,3 bm uložené v rámci stavby „Novostavba 
RD na parc. č. 2881/3 v k.ú. Dětmarovice“ při zabřemenění pozemku o šířce do 1 m za 
jednorázovou úhradu ve výši 94,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou 
DPH 
 



 

4 
 

dle bodu 13 
na části pozemku parc. č. 2734 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a 

vjezdu, oprav a údržby podzemní kabelové přípojky NNk o délce cca 3,5 bm  uloženého 

v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 2742/27, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při 

zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 94,- Kč/bm, ale min. 

paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 

 
798/24  
1. ukládá 
referentovi majetkové správy zajistit vyvěšení níže uvedených záměrů, a to prodej pozemku 
parc. č. 4703/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2 v k. ú. Dětmarovice 
 
2. doporučuje  
Zastupitelstvu obce Dětmarovice neschválit 
prodej pozemku parc. č. 4703/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2 v k. ú. 
Dětmarovice panu … 
 
799/24 schvaluje 
cenu vstupenky na vystoupení baviče Zdeňka Izera konané 19.09.2020 ve výši 150 Kč 
 
800/24 odkládá 
projednání problematiky případného zrušení sociální komise 
 
801/24 schvaluje 
stavební úpravy - vytvoření průchodu mezi sousedními pronajatými kancelářemi  nájemcem 
firmou  Rusek Consult s.r.o., V Dolíku 1228, Dolní Lutyně, 735 53, IČO:05667585 na vlastní 
náklady 
 
802/24 schvaluje 
informaci o stavu v oblasti kanalizace na území obce Dětmarovice 
 
803/24 schvaluje 
text výzvy na akci „Zimní údržba komunikací v obci Dětmarovice v zimním období 
2020/2021" dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni 
v rámci výběrového řízení  
 
804/24 bere na vědomí 
informaci k zakázce „Oprava fasády kotelny, garáží a soklů u parkoviště ZŠ“ 
 
805/24 bere na vědomí 
nepřihlášení do Výzvy č 12/2019 MŽP k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
programu Životního prostředí 
 
806/24 bere na vědomí 
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 01.06.2020 do 13.07.2020 
 
807/24 odkládá 
projednání informace o zvažovaném zpracování dokumentace sanace tzv. Vinárny v obecní 
budově čp. 110 v Dětmarovicích – Dělnický dům  
 
808/24 odkládá 
projednání informace o zvažované akci pod názvem „Zřízení studny pro zavlažování 
travnatého hřiště na SK Dětmarovice“   
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809/24 schvaluje 
uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla se 
společností SmVaK Ostrava 
 
810/24 schvaluje 
záměr výstavby kolumbária na hřbitově v Dětmarovicích  
 
811/24 neschvaluje 
zakoupení svítidel na osvětlení věže a boční stěny kostela v celkové výši 31 994,- Kč vč. 
DPH 
 
812/24 bere na vědomí 
informaci o ceně za výrobu a montáž přístřešku u Motorestu v Koukolné 
 
813/24 ukládá 
tajemnici OÚ Dětmarovice zpracovat obecně závaznou vyhlášku o regulaci užívání zábavní 
pyrotechniky  
 
814/24 bere na vědomí 
poskytnutí odměny formou dárkového poukazu do prodejen COOP Beskydy v celkové výši 
18 000,- Kč členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice za účast u zásahu 
několika zatopených sklepů v důsledku nepříznivého počasí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman, v. r.                                                                 Ing. Marek Svrčina, v .r.   
starosta obce                                                                                         místostarosta obce 


