
 

 

U S N E S E N Í 
 

31. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 08.02.2021 
 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
922/31 schvaluje 
program 31. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 08.02.2021 
 
923/31 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
cenu stočného pro rok 2021 ve výši 40,91 Kč bez DPH. Sazba DPH je 10% 
 
924/31 bere na vědomí 
informaci k problematice financování SK Dětmarovice formou poskytování dotací obcí 
Dětmarovice 
 
925/31 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31. 12. 2020 
 
926/31  
1. schvaluje 
rozpočtové    opatření  č.  2   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2021  k   08.02.2021 
dle předloženého návrhu 
 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 24. 02. 2021 
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 24. 02. 2021 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 106.672.782 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 178.474.382 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 71.801.600 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2020 
  ve výši 71.801.600 Kč, včetně přílohy: 
  - Seznam investičních akcí na rok 2021 
  - Upravený rozpočet sociálního fondu na rok 2021 
 
927/31  
1. schvaluje 
1.1.  dotace organizacím na účel dle žádosti – viz přehled přidělených částek:  
ZO ČSOP Nový Jičín 70/02           3.000,- Kč  
Slezská diakonie – HOSANA Karviná       15.000,- Kč 
Spolek za práva občanů obce Dětmarovice        4.000,- Kč  
Českomoravský svaz chovatelů pošt. holubů, místní spolek Dětmarovice, z.s.    7.000,- Kč  
Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.         8.000,- Kč 
Myslivecký spolek Zátiší Dětmarovice      40.000,- Kč 
Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. v Havířově a Orlové    7.000,- Kč  
Andělé stromu života p.s.               5.000,- Kč 
ZO ČSOP Dětmarovice        20.200,- Kč 
Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace 15.000,- Kč 
Domov Jistoty, příspěvková organizace         7.000,- Kč  
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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1. 2. poskytnutí finančních darů ve výši  
  5.000,- Kč Slezské humanitě, obecně prospěšné společnosti  
10.000,- Kč POHODA Seniorům, z.ú. 
a uzavření příslušných darovacích smluv 
 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
2.1. poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Dětmarovice na rekonstrukci elektroinstalace  

v požadované  výši 200 000,- Kč  
2.2. poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice, z.s. na činnost v požadované  výši 

500 000,- Kč  
2.3. poskytnutí dotace Českému kynologickému svazu Dětmarovice – ZO 029 na činnost 

klubu a na opravu oken klubovny  v požadované  výši 30.000,- Kč  
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 
928/31 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. 2734 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice 
ve prospěch … Orlová-Lutyně, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, 
oprav a údržby vodovodní přípojky o délce cca 3 bm vedené v rámci stavby „Novostavba RD 
na parc. č. 2742/16, 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 2 
na části pozemku parc. č. 4392 ostatní plocha, ostatní komunikace, 4393 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 40 ostatní plocha, ostatní komunikace a 4391/2 orná půda 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 cca 142 bm vedeného 
v rámci stavby „Dětmarovice 4395/7, 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. 2770/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice 
ve prospěch …Orlová-Lutyně, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, 
oprav a údržby  přípojky plynu o délce cca 1 bm vedené v rámci stavby „Novostavba RD na 
parc. č. 2848/1, 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 4 
na části pozemku parc. č. 1804/1ostatní plocha 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 cca 19 bm vedeného v rámci stavby „Dětmarovice č. 
parc. 1810, 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 
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929/31  
1. ruší 
usnesení Rady obce Dětmarovice č. 822/25 ze dne 17.08.2020 ve znění: “Rada obce 
Dětmarovice 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 … 
Křavaře a … Dolní Domaslavice za smluvní cenu ve výši 1 030 000 Kč + náklady řízení“ 
 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice 
2.1. zrušit 
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 216/11 dle bodu 5. ze dne 23. 09. 2020 ve 
znění: „Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje 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…Křavaře a … Domaslavice   
za smluvní cenu ve výši 1 030 000 Kč + náklady řízení“ 
 
2.2. 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 vedených na LV č. 1938 v době prodeje (případní dědici …)  za smluvní 
cenu ve výši 1 030 000 Kč + náklady řízení 
 
930/31 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obce Dětmarovice s účinností od 01.03.2021 
 
931/31 bere na vědomí 
návrhy ceny na pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti v Dětmarovicích 
s tím, že nájemní smlouva bude předložena na příští schůzi rady obce  

 
932/31 schvaluje 
uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice“ mezi obcí 
Dětmarovice jako poskytovatelem a Moravskoslezským krajem jako příjemcem v rámci 
realizace projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (viz. usnesení ZO 
č. 54/4 ze dne 13.03.2019),  
1. a to ve výši 79.285.- Kč (pro 8 konečných uživatelů) dle předloženého návrhu 
2. a to ve výši 170.000.- Kč (pro 17 konečných uživatelů) dle předloženého návrhu 
 
933/31 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2021 až 2030 
 
934/31 schvaluje 
seznam oprav komunikací na území obce Dětmarovice na rok 2021 
 
935/31 vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Výkon technického dozoru stavebníka 
(TDS) k akci pod názvem Sportovní hala Dětmarovice - TDS“ firmu K+H správci staveb 
s.r.o., ul. Poručíka Hoši čp. 105/67, Kozmice, IČ: 03815960 a stanoví další pořadí: 
2. Flagro a.s., IČ : 28644344, Ostrava 
3. Eurovision, a.s., IČ : 27691845, Brno 
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936/31 vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Výkon koordinátora bezpečnosti práce 
(KBOZP) k akci pod názvem Sportovní hala Dětmarovice - KBOZP“ firmu VIGIL 
ENGINEERING s.r.o., Dětmarovice čp. 401, IČ: 01720520 
 
937/31 schvaluje 
text výzvy a obchodní podmínky k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na 
realizaci akce pod názvem „Výstavba vodovodních řadů v obci Dětmarovice - úseky 1, 2, 4“ 
dle předloženého návrhu 
 
938/31 schvaluje 
snížení nájemného na rok 2021 v objektu č. p. 900 – zubní ordinace MUDr. Langrové o 50% 
sjednaného nájmu dle uzavřené nájemní smlouvy, to je 16 240,- Kč 
 
939/31  
1. schvaluje  
nájemci restaurace Rumcajs č. p. 334 prominutí nájemného za 1. čtvrtletí 2021 ve výši  
11 860,-Kč z důvodu uzavření provozoven pohostinství v rámci opatření COV-19 
 
2. souhlasí   
s rekonstrukcí kuchyně restaurace Rumcajs na pizzerii dle předloženého návrhu na vlastní 
náklady nájemce 
 
940/31 schvaluje 
nájemci nebytového prostoru kadeřnictví č. p. 900 prominutí nájemného za 1. čtvrtletí 2021  
ve výši 7 595,-Kč z důvodu uzavření provozoven v rámci opatření COV-19 
 
941/31  
1. bere na vědomí 
- informaci o úpravě nesprávných místních názvů částí obce (Vlčkův kopec, Krempulec, 

Glembovec) a rovněž úpravě pojmenování autobusové zastávky Pod Skotnicou 
- informaci o možném pojmenování ulic obce Dětmarovice 
 
2. ukládá 
příslušnému referentovi OÚ zveřejnit na webových stránkách obce anketu pro občany 
týkající se pojmenování ulic v obci Dětmarovice 
 
942/31 souhlasí 
s pořízením vybavení pro činnost JSDH Dětmarovice dle předloženého návrhu rozpočtu 
na rok 2021 ve výši 135 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman, v. r.                                                            Ing. Marek Svrčina, v. r.  
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


