
 

 

U S N E S E N Í 
 

29. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 07.12.2020 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
880/29 schvaluje 
program 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 07.12.2020 
 
881/29  
1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 14 úpravy schváleného rozpočtu roku 2020 k 07.12.2020 dle 
předloženého návrhu 
 
2. doporučuje    
Zastupitelstvo obce Dětmarovice schválit 
rozpočtové opatření č. 15 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 16.12.2020 
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 16.12.2020 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 86.003.786 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 116.050.906 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 30.047.120 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2019 
  ve výši 30.047.120 Kč, včetně přílohy: 
  - Seznam investičních akcí na rok 2020 
 
882/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.10.2020 
 
883/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice pro rok 2023 dle předloženého návrhu 
 
884/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
1. schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2021 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 105.664.825 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 134.553.425 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 28.888.600 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2020 
  ve výši 28.888.600 Kč, včetně příloh: 
- Seznam investičních akcí na rok 2021 
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2021, 
dle předloženého návrhu 
 
2. zahájení stavby zateplení Dělnického domu  v roce 2021 v celkové částce 7.000.000 Kč 

dle návrhu pro rok 2021 za podmínky získání dotace, 
 

3. pozdržení zahájení nových investičních akcí roku 2021 do doby vyjasnění získání dotace 
na stavbu sportovní haly, 
 

4. krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce, 
 

5. příspěvek  z rozpočtu obce pro rok 2021 pro Základní školu a Mateřskou školu 
Dětmarovice, příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje ve výši 6.620.000 Kč s tím, 
že 405.000 Kč je určeno na ostatní osobní výdaje. 
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885/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
zařazení projednávání žádosti Římskokatolické farnosti Dětmarovice o dotaci na rok 2021 
na nejbližší zasedání zastupitelstva obce po termínu 31.01.2021 dle Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu obce Dětmarovice. 
 
886/29 
1. ukládá 
referentovi majetkové správy zajistit vyvěšení níže uvedených záměrů, a to: 
- nájem pozemků parc. č. 244 ostatní plocha, dráha o výměře 1453 m2,  parc. č. 248 orná        

půda, o výměře 3603 m2 a parc. č. 250 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 205 
m2 v k. ú. Koukolná (viz bod 1 důvodové zprávy) 

- prodej části pozemku parc. č. 819/1 ostatní plocha, neplodná půda  v k. ú. Dětmarovice 
 

2. doporučuje    
Zastupitelstvo obce Dětmarovice schválit 
převody nemovitostí 
dle bodu 2 
prodej části pozemku parc. č. 819/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 60 m2 
v k. ú. Dětmarovice …, Dětmarovice čp. … za smluvní cenu 60,- Kč/m2 + náklady řízení po 
zaměření  
 
dle bodu 3 
prodej části pozemku parc. č. 832 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m2 
v k. ú. Dětmarovice …, Dětmarovice č.p. … za smluvní cenu 60,- Kč/m2 + náklady řízení po 
zaměření  
 
887/29 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 pozemků parc. č. 2184 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2449/2 trvalý 
trávní porost a parc. č. 2453/2 zahrada 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 zemní 
kabelové přípojky NNk o délce 9,2 bm vedeného v rámci stavby „Dětmarovice 2181/, příp. 
NNk IP-12-8024699“ 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. 2734 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice 
ve prospěch … , K Výšině čp. …, 735 53 Dolní Lutyně a …, Dolní čp., 700 30 Ostrava 
Zábřeh, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby zemní 
vodovodní přípojky o celkové délce cca 5,5 bm  uložené celkem v rámci stavby „Novostavba 
RD na parc. č. 2892/3“ 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 
 
888/29 schvaluje 
snížení příspěvku z rozpočtu obce na rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu 
Dětmarovice, příspěvkovou organizaci na neinvestiční výdaje ve výši 1 400 tis. Kč 
 
889/29 schvaluje 
použití částky 93 800,- Kč s DPH  z fondu investic k pokrytí úhrady za zpracování projektů 
rekonstrukce elektroinstalace objektů mateřských škol.  
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890/29 schvaluje 
rozpočet Základní školy a Mateřské školy  Dětmarovice, příspěvkové organizace na rok 2021 
a střednědobý výhled na období let 2022 až 2023 
 
891/29 doporučuje    
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
svěření majetku obce Dětmarovice k hospodaření Základní škole a Mateřské škole 
Dětmarovice, příspěvkové organizaci, a to notebook Acer TravelMate 2 ks, datový projektor 
Optoma 2ks, repro Genius 1 ks, celkem ve výši 70.000,- Kč 
 
892/29 schvaluje 
uzavření darovací smlouvy se ZŠ a MŠ Dětmarovice, p. o.  na pingpongový stůl  
  
893/29 schvaluje 
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková 
organizace,  Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů 
v průběhu prvního pololetí  školního roku 2020/2021 
 
894/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
cenu stočného pro rok 2021 ve výši 43,46 Kč bez DPH + 10% DPH s tím, že vyúčtování 
bude čtvrtletně a první  vyúčtování stočného bude v 1. čtvrtletí dle údajů poskytovaných 
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.  
 
895/29 schvaluje 
nájemci nebytového prostoru kadeřnictví č. p. 900 prominutí nájemného za říjen a listopad  
2020 ve výši 5 063,-Kč z důvodu uzavření provozoven v rámci opatření COV-19 
 
896/29 schvaluje 
prominutí zvýšení nájemného na rok 2021 v nebytových prostorách obce o inflační 
koeficient, z důvodu omezení provozu nebo uzavření provozoven v rámci opatření COV-19 
v roce 2020 
 
897/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatele …, Dětmarovice …  ve výši 
145 000,-Kč,  dle schválených podmínek dotačního Programu poskytování bezúročných 
návratných finančních  zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ 
v Moravskoslezském kraji pro rok 2019   

898/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vydat 
Obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 4/2020, kterou se stanovují podmínky 
pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci    
 
899/29 schvaluje 
„Plán práce Rady obce Dětmarovice na rok 2021“ dle předloženého návrhu 
 
900/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
 „Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2021“ dle předloženého návrhu 
 
901/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
uzavření Smlouvy č. 1190400074 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky 
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902/29 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
zpracování a podání žádostí o dotaci na stavbu „III. etapa odkanalizování obce (střed)“ 
za předpokladu vyhlášení dotační výzvy 
 
 
903/29 schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem objektu Domova pro seniory 
s neziskovou organizací Charita Bohumín 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman, v. r.                                                            Ing. Marek Svrčina, v. r.   
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


