USNESENÍ
28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 09.11.2020
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
859/28 schvaluje
program 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 09.11.2020
860/28
1. bere na vědomí
varianty možného provozování domova pro seniory
2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
provozování domova pro seniory formou neziskové organizace Charita Bohumín
861/28 schvaluje
„Plán inventur na rok 2020“ dle přiloženého návrhu
862/28
1. odkládá
projednání majetkové problematiky dle bodu 1 až 3
2. ukládá
referentovi majetkové správy
a) zajistit vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc. č. 832 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 200 m2 v k. ú. Dětmarovice
b) zajistit doplnění informací k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 832 v k. ú.
Dětmarovice a předložit k projednání na příští schůzi rady obce
c) jednat s vlastníky pozemků parc. č. 3244, 3238/1 a 3229 v k. ú. Dětmarovice o možném
darování těchto pozemků do majetku obce Dětmarovice a předložit k projednání na příští
schůzi rady obce
863/28 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. 1060 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 19,7 bm vedeného v rámci
stavby „Dětmarovice parc. č. 1068, 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. 40, 4394/3, 4393 a 4392 vše ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Dětmarovice ve prospěch …oba… 733 01 Karviná-Staré Město, spočívající v právu
zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby zemních vodovodních přípojek
o celkové délce cca 122 bm uloženého celkem v rámci stavby „Vodovodní přípojky pro
stavební pozemky parc. č. 4395/6, 4395/10 a 4395/7“ 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 pozemků parc. č. 2782/2 trvalý travní porost a 2781/2 - zahrada 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 4 bm vedeného v rámci
stavby „Dětmarovice parc. č. 2781/1, 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. 1200 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice
ve prospěch …, , 735 14 Orlová-Lutyně, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a
vjezdu, oprav a údržby zemní vodovodní přípojky o celkové délce 38,38 bm uloženého
celkem v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro stavební pozemek parc. č. 4158/1“ v k. ú.
Horní Lutyně, 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
864/28 schvaluje
rozpočtové opatření č. 13 úpravy schváleného rozpočtu roku 2020 k 09.11.2020 dle
předloženého návrhu
865/28 jmenuje
v souladu s ust. § 167 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., 2 členy do školské rady
Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace za obec jako
zřizovatele, a to Ing. Leonarda Mynáře a Mgr. Michaelu Kaděrovou
866/28 schvaluje
Základní škole a Mateřské škole Dětmarovice, příspěvkové organizaci odpis pohledávky
ve výši 30 000,- Kč za dlužníkem …, Podlesí …, Karviná
867/28 schvaluje
Základní škole a Mateřské škole Dětmarovice, příspěvkové organizaci
1. zapojení se do projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ III –
s těmito údaji:
Název projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ III
Výše dotace: 894 957 Kč
Poskytovatel dotace: MŠMT
Financování: 100% ex-ante
Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
2. realizaci projektu, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro ZŠ a MŠ III
3. přijetí dotace, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro
ZŠ a MŠ III
868/28 schvaluje
navýšení ceny služby senior a baby taxi pro obec Dětmarovice na 18 000 Kč měsíčně
869/28 schvaluje
nájemci restaurace Rumcajs prominutí nájemného za 4. čtvrtletí 2020 ve výši 11 860 Kč
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870/28 schvaluje
nájemci sálu motorestu v Koukolné prominutí nájemného za 4. čtvrtletí 2020 ve výši 3.000 Kč
871/28 schvaluje
nájemci Dělnického domu prominutí nájemného 4. čtvrtletí 2020 ve výši 11 284,50 Kč
871/28 schvaluje
zavedení pytlové separace plastu a papíru v části Koukolné jako náhradu za zrušení
separačního stanoviště u motorestu, vždy 1 pytel 120 l na papír a 1 pytel 240 l na plast na 1
rodinný dům, v intervalu odvozu 1x měsíčně od domů od 01.01.2021
872/28 schvaluje
navýšení ceny za svoz odpadů firmou FCC ČR na rok 2021 o 5% dle zaslaného cenového
návrhu, max. však do výše 200 000 Kč/rok.
873/28 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatele …, 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
874/28 schvaluje
užívání znaku obce Dětmarovice pro příspěvkovou organizaci Nový domov v Karviné
875/28
1. bere na vědomí
stížnost nájemníků DPS č. p. 960 na p. Pavla Cyconě a informaci o možném zajištění
bydlení zakoupením mobilheimu a umístěním v obci
2. ukládá
sociálnímu referentovi započít kroky k zajištění změny bydlení pro Pavla Cyconě
876/28 bere na vědomí
předběžný výpočet a návrh ceny stočného pro rok 2021
877/28 schvaluje
prodej movitého majetku – nákladní přívěs tovární značky BOB, RZ 1T22911, rok výroby
2005, VIN TK9PB5XXX5XXX2915 panu … za cenu ve výši 1.000,- Kč + náklady spojené
s přepisem vozíku
878/28 bere na vědomí
předloženou „Výroční zprávu 2019/2020“ Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice,
příspěvkové organizace
879/28 bere na vědomí
informaci o postupu řešení vymáhání finanční částky 531 228,79 Kč a smírném řešení
dle případného návrhu ze strany ŠNAPKA SLUŽBY, s. r. o.

Ing. Marek Svrčina, v. r.
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman, v. r.
starosta obce
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