USNESENÍ
30. 1. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 18.01.2021
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
909/30.1 schvaluje
program 30.1. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 18.01.2021
910/30.1 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice zvolit
přísedícími Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2021 až 2025, a to:
Balonová Vanda, Dětmarovice č. p. …
Gryc Petr, Ing., Dětmarovice č. p. …
Komárková Zdenka, Dětmarovice č. p. …
Krůlová Jana, Dětmarovice č. p. …
Rosmanová Dagmar, Dětmarovice č. p. …
Švédová Renáta, Dětmarovice č. p. …
Valicová Dáša, bytem Dětmarovice č. p. …
911/30.1 schvaluje
pronájem pozemků parc. č. 244 ostatní plocha, dráha o výměře 1453 m2, parc. č. 248 orná
půda o výměře 3 603 m2 a parc. č. 250 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 205 m2
v k. ú. Koukolná společnosti STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad
Labem-Střekov za účelem skladování a recyklace štěrku, na dobu určitou za částku dle
Cenového věstníku MF ČR ve výši 22,- Kč/m2/rok, a to je celkem ve výši 108086,- Kč/rok
912/30.1
1. ruší
usnesení rady obce č. 854/27 ze dne 05.10.2020 ve znění: „Rada obce Dětmarovice
schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Povodí Odry,
státní podnik, IČ: 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, spočívající v umístění a provozování cyklotrasy k realizované stavbě „Cyklotrasa
podél řeky Olše“ na části pozemků parc. č. 557, parc. č 558/1, parc. č. 561/17 vše ostatní
plocha a parc. č. 561/4 vodní plocha vše v k. ú. Koukolná ve prospěch obce Dětmarovice, IČ:
00297445, se sídlem Dětmarovice čp. 27, 735 71, za jednorázovou úhradu ve výši 75,Kč/m2, tj. celkem 318 150,- Kč + DPH v aktuální výši“
2. schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Povodí Odry, státní
podnik, IČ: 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
spočívající v umístění a provozování cyklotrasy k realizované stavbě „Cyklotrasa podél řeky
Olše“ na části pozemků parc. č. 557, parc. č 558/1, parc. č. 561/17 vše ostatní plocha a
parc. č. 561/4 vodní plocha vše v k. ú. Koukolná ve prospěch obce Dětmarovice, IČ:
00297445, se sídlem Dětmarovice čp. 27, 735 71, za jednorázovou úhradu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 53 900,- Kč + DPH v aktuální výši
913/30.1 schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 11.01. 2021
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 11. 01. 2021 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 105.664.825 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 150.651.425 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 44.986.600 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2020
ve výši 44.986.600 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2021

914/30.1 schvaluje
rozúčtování nákladů na odvoz fekálií za rok 2020 v DPS č. p. 670, v DPS č. p. 960 a
v obecních bytech v budově č. p. 900 dle předloženého návrhu
915/30.1
1. bere na vědomí
žádost nájemce Dělnického domu o dovybavení, stavební úpravy a zřízení venkovního
posezení Dělnického domu
2. souhlasí
a) se zpracováním projektu na úpravu volných místností I. patra Dělnického domu
na ubytovací jednotky
b) se zakoupením repasovaného konvektomatu v ceně cca 150 000,- Kč
vše na náklady obce Dětmarovice
916/30.1 schvaluje
nájemci Dělnického domu č. p. 110
1. prominutí nájemného za 1. a 2. čtvrtletí 2021 ve výši 67 706,- Kč včetně nájemného
za vybavení za 1. a 2. čtvrtletí ve výši 5 000,- + DPH
2. poskytnutí daru ve výši 16 735,- Kč na úhradu nedoplatku vyúčtování za elektřinu
v Dělnickém domě č.p. 110 za období 01.08. - 31.12.2020 a uzavření příslušné darovací
smlouvy
917/30.1 neschvaluje
připojení obce Dětmarovice k výzvě Vlajka pro Tibet
918/30.1
1. bere na vědomí
rezignaci p. Simony Témové na předsedkyni sociální komise ke dni 31.12.2020
2. schvaluje
převedení agendy sociální komise do agendy komise pro občanské záležitosti (SPOZ)
bez navýšení počtu členů komise pro občanské záležitosti
3. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
ukončení vyplácení odměny předsedkyni a členům sociální komise ke dni 31.12.2020
919/30.1
1. schvaluje
provedení vyúčtování stočného za rok 2020 cenou obvyklou v regionu (cena stanovená
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. pro rok 2020 byla ve výši
40,16 Kč vč. DPH)
2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
cenu stočného za rok 2020 ve výši 40,16 Kč vč. DPH. Jedná se o cenu obvyklou stanovenou
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v regionu
920/30.1 bere na vědomí
1. informaci o plánované schůzce ve věci úhrady škody vzniklé při demolici Bendova statku
2. informaci o schůzce se spol. SMO, městská akciová společnost Orlová ve věci projednání
nespokojenosti s prováděním zimní údržby na území obce Dětmarovice
3. informaci o projednání problematiky spojené se zajištěním testování a případného
očkování v rámci COVID - 19 a zajištění lékařské péče klientů budoucího Domova
pro seniory s praktickou lékařkou MUDr. Kateřinou Grabkovou
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921/30.1 schvaluje
plat ředitele Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace upravený
v souladu s nařízením vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších
předpisů

Ing. Marek Svrčina, v. r.
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman, v. r.
starosta obce
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