USNESENÍ
26 schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 07.09.2020
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
823/26 schvaluje
program 26. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 07.09.2020
824/26 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vydat
Obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 4/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětmarovice, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dětmarovice
825/26 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vydat
Obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 5/2020 o regulaci používání zábavní
pyrotechniky
826/26 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. 3261 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a
vjezdu, oprav a údržby zemní kabelové přípojky NNk o délce cca 92 bm vedeného v rámci
stavby „Dětmarovice 3273/2, 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 2
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 IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a
vjezdu, oprav a údržby zemní kabelové přípojky NNk o délce cca 12 bm uloženého v rámci
stavby „Dětmarovice parc. č. 3959/4, 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 3
na části pozemku parc. č. 1865/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a
vjezdu, oprav a údržby zemní kabelové přípojky NNk o délce cca 12 bm uloženého v rámci
stavby „Dětmarovice parc. č. 1861/1, 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 4
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 IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a
vjezdu, oprav a údržby zemního kabelového vedení NNk 0,4 kV o délce cca 5,5 bm
uloženého v rámci stavby „Dětmarovice, parc. č. 2892, 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 5
na části pozemku parc. č. 1200 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a
vjezdu, oprav a údržby zemního kabelového vedení NNk 0,4 kV o délce cca 26 bm
uloženého v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 1139, 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 6
na části pozemků parc. č. 765, 773 a 775 - vše 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 zemního kabelového vedení NNk 0,4 kV o délce cca 54 bm
uloženého v rámci stavby „Dětmarovice 3OM, Janota, 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.
827/26
1. ruší
dle bodu 1
usnesení Rady obce Dětmarovice č. 731/21 ze dne 01. 04. 2020 ve znění: Rada obce
Dětmarovice doporučuje Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit bezúplatný převod
pozemku parc. č. 809 ostatní plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Dětmarovice od vlastníka
Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy
2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice
2. 1. zrušit
dle bodu 1
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 188/9 bod 2. ze dne 20. 05. 2020 ve znění:
„Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 809 ostatní
plocha o výměře 450 m2 v k.ú. Dětmarovice od vlastníka Zemědělský podnik Rázová, státní
podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy
2. 2. schválit
dle bodu 1
odkoupení pozemku parc. č. 809 ostatní plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Dětmarovice
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Zemědělský podnik Razová s. p.
v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy za cenu dle znaleckého posudku ve výši
24 957,- Kč.+ náklady řízení
dle bodu 2
odkoupení pozemků parc. č. 2236/1 ostatní plocha o výměře 1644 m2 a parc.č. 2236/2
ostatní plocha o výměře 1378 m2 v k. ú. Dětmarovice od vlastníka …, za smluvní cenu 60,Kč m2 + náklady řízení a současně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky ve prospěch pozemků parc. č. 2234/3, 2234/4, 2268/1, 2284/5
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dle bodu 3
přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 3392 ostatní plocha o výměře 316 m2 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice od vlastníka …
dle bodu 4
přijetí darovací nabídky části pozemku parc. č. 3392/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 61 m2 a části pozemku parc. č. 3394 zahrada o výměře cca 136 m2, vše v k. ú.
Dětmarovice od vlastníků …
2. 3. neschválit
dle bodu 5
přijetí darovací nabídky podílu 1/33 pozemků vedených na LV č. 256, a to parc. 1056/3
o výměře 155 m2, 1062/2 o výměře 468 m2, 1087/1 o výměře 55 m2 vše ostatní plocha a
parc. č. 1088/10 orná půda o výměře 630 m2 v k. ú. Dětmarovice a podílu 1/33 pozemků
vedených na LV č. 2929, a to parc. č. 1086/4 o výměře 349 m2, 1086/9 o výměře 22 m2 a
1086/140 o výměře 282 m2 vše lesní pozemek v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků …
828/26 schvaluje
po projednání předložených nabídek na zakázku „Zimní údržba komunikací v obci
Dětmarovice v zimním období 2020/2021“ dle „Plánu zimní údržba místních a účelových
komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Dětmarovice na zimní období 2020/2021“
výběr firmy SMO, městská akciová společnost Orlová, Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně,
IČ:60793163
829/26 schvaluje
stanovení obřadních dní
dle předloženého návrhu.

a

hodin

pro

konání

svatebních

obřadů

v roce

2021

830/26 schvaluje
cenu vstupenky na vystoupení zpěvačky Olgy Lounové konané 17.10.2020 ve výši 150
Kč/osoba
831/26
1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 10 úpravy schváleného rozpočtu roku 2020 k 07.09.2020
dle předloženého návrhu
2. doporučuje
Zastupitelstvo obce Dětmarovice schválit
rozpočtové opatření č. 11 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 23.09.2020
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 23.09.2020 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 89.047.952 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 160.109.493 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 71.061.541 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2019
ve výši 71.061.541 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2020
832/26 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.08.2020
833/26 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
srovnání daňových příjmů obce k 31.08. let 2019 a 2020
3

834/26 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatele
p. … Kolarczyka, Dětmarovice … ve výši 120 000,-Kč,
a p. … Severinovou, Dětmarovice … ve výši 120 000,-Kč
dle schválených podmínek dotačního Programu poskytování bezúročných návratných
finančních zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji
pro rok 2019
835/26 schvaluje
1. převod dopravního značení cyklotrasy č. 10 do vlastnictví obce Dětmarovice po době
udržitelnosti 5 let včetně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu příslušenství
cyklotrasy č. 10 do vlastnictví obce
2. provádění údržby příslušenství cyklotrasy č. 10 po dobu udržitelnosti 5 let
836/26 bere na vědomí
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 13.07.2020 do 07.09.2020
837/26 schvaluje
cenu vstupného na XXIII. Obecní ples Dětmarovice ve výši 500,- Kč/osoba
838/26 schvaluje
zpracování návrhu dopravního značení na pozemcích parc.. č. 2909/4 v k. ú. Dětmarovice,
místní komunikace č. 8b a parc. č. 1089 v k. ú. Dětmarovice, místní komunikace č. 12b
včetně následného usazení
839/26 schvaluje
uzavření dodatku č.1 k SoD pod názvem „Odstranění objektu čp. 18 v Dětmarovicích"
840/26 schvaluje
snížení nájemného za 3. a 4. čtvrtletí 2020 za nebytové prostory Dělnického domu na výši
1/3 celkového nájemného
841/26 bere na vědomí
informaci o způsobu provozování Domova pro seniory a přípravu podkladů pro zveřejnění
záměru pronájmu objektu Domova pro seniory
842/26 schvaluje
výměnu podlahové krytiny z PVC za dlažbu ve vstupní chodbě (čekárně) u kadeřnictví
v budově č. p. 900 nájemcem bez finanční náhrady v případě ukončení nájemní smlouvy
843/26 schvaluje
opravu podlahy tělocvičny ŽS Dětmarovice broušením a nátěrem parket
844/26 bere na vědomí
žádost o odstranění stromů u tělocvičny ZŠ Dětmarovice s tím, že bude rozhodnuto
po provedeném šetření a posouzení případného vlivu kořenů stromu na stav tělocvičny
845/26 bere na vědomí
informaci o využití objektu č.p. 364 pro potřeby rozšíření prostor obecního úřadu
846/26 bere na vědomí
přípravu rozpočtu na rok 2021
Ing. Marek Svrčina, v. r.
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman, v. r.
starosta obce
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