
 

 

U S N E S E N Í 
 

25 schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 17.08.2020 
 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
815/25 schvaluje 
program 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 17.08.2020 
 
816/25  
1.  odvolává  
Martinu Skýpalovou, nar….  trvale bytem Dětmarovice čp. … z členství v redakční radě 
k 31.08.2020 
    
2.  j m e n u j e 
Ingrid Jurčíkovou, nar. …, trvale bytem Dětmarovice čp…. členem redakční rady   s účinností 
od 01.09.2020 
 
3.  s ch v a l u j e 
doplnění Statutu redakční rady v článku 4 bod 4 s účinností od 01.09.2020 dle předloženého 
návrhu. 
 
817/25 bere na vědomí 
zprávu o činnosti výjezdové jednotky JSDH Dětmarovice za rok 2019 dle předloženého 
materiálu. 
 
818/25 schvaluje 
úhradu za zveřejnění oznámení v obecním Kalendáři do každé rodiny na rok 2021 
za stejných podmínek jako v předchozím roce:  
oznámení o rozměrech 195 x 50mm 5 000,-Kč  
oznámení o rozměrech 95 x 50mm 2 500,-Kč. 
 
819/25 schvaluje 
Smlouvu s KÚ MSK o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice v rámci kotlíkové 
dotace - 3. výzvy 
 
820/25 vybírá 
jako realizátora dodávky a stavby „Kolumbária na hřbitově v Dětmarovicích“ firmu  K. M. 
Glück Spólka Jawna, NIP 548-26-82, Bukowa 80, Brenna, Polsko za cenu 12 700 Euro bez 
DPH, tj  401 439,83,-Kč vč. DPH 
 
821/25 
1. bere na vědomí 
žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1519/27 orná půda o výměře 479 m2 v k. ú. 
Dětmarovice  
 
2. souhlasí 
se zasláním odpovědí žadatelům, že obec Dětmarovice nemá v současné době záměr 
pozemek parc. č. 1519/27 v k. ú. Dětmarovice  prodat 
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822/25 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
odkoupení nemovitostí – objektu č.p. 364 včetně zastavěného pozemku parc. č. 50 o výměře 
171 m2 a okolního pozemku parc. č. 51 zahrada o výměře 337 m2 v k. ú. Dětmarovice 
od spoluvlastníků … za smluvní cenu ve výši 1 030 000,- Kč + náklady řízení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman, v. r.                                                            Ing. Marek Svrčina, v. r.   
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


