USNESENÍ
32. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 17.03.2021
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
943/32 schvaluje
program 32. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 17.03.2021
944/32 schvaluje
1. pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti v Dětmarovicích ve výši: 2.000,Kč/10 let s účinností od 01.03.2021
2. prodej nápisní desky ve výši 1.500,-Kč/ks
945/32 schvaluje
poplatek za použití smuteční síně v obci Dětmarovice ve výši 500,- Kč/obřad
946/32 schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 úpravy
předloženého návrhu

schváleného rozpočtu roku 2021 k 17. 03. 2021 dle

947/32 schvaluje
1. dotace organizacím na účel dle žádosti – viz přehled přidělených částek:
Honební společenstvo Dětmarovice - ROVINA
13.000,- Kč
PÍŠŤALKY, z.s.
5.000,- Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice
40.000,- Kč
Nový domov, příspěvková organizace
5.000,- Kč
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2. poskytnutí finančních darů ve výši
20.000,- Kč Bc. Taťána Vavříčková
5.000,- Kč UNIE ROSKA, Reg.org. ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s.
5.000,- Kč Centrum sociálních služeb Hrabyně
a uzavření příslušných darovacích smluv
948/32
1. neschvaluje
dle bodu 1
vybudování veřejně přístupné účelové komunikace na části pozemku parc. č. 2042/3, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dětmarovice ve vlastnictví obce Dětmarovice, podél
pozemku parc. 2075/1
2. schvaluje
dle bodu 2
žádost o opravu místní komunikace č. 19c (tzv. Buvolí stezka) v Dětmarovicích – Koukolná
dle bodu 3
nákup a dopravu 5 t strusky 08
komunikace na hrázi rybníku

na hráz rybníku Větrov v Koukolné za účelem opravy

3. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice neschválit
dle bodu 4
odkoupení pozemku parc. č. 3039 zahrada o výměře cca 611 m2 v k .ú. Dětmarovice
od vlastníka VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín

dle bodu 5
odkoupení pozemku parc. č. 2350/1 orná půda o výměře 2703 m2 v k.ú. Dětmarovice a parc.
č. 3400/3 orná půda o výměře 9086 m2 v k.ú. Dětmarovice od vlastníků - společnosti Agrární
otevřený podílový fond, s neurčeným sídlem a společnosti AMISTA investiční společnost, a.s.
Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha
949/32 bere na vědomí
1. Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2020
2. informaci o vyřazení movitého majetku
950/32 schvaluje
rozbory hospodaření Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové organizace,
za rok 2020 dle předloženého návrhu
951/32 schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020
952/32 schvaluje
ponechání zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 505.810,82 Kč Základní
škole a Mateřské škole Dětmarovice, příspěvková organizace, s rozdělením:
příděl do rezervního fondu (100% hosp. výsledku) …………………………. 505.810,82 Kč
953/32 schvaluje
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, pro rok
2021 dle předloženého návrhu
954/32 schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Karvinsko mezi
obstaravatelem Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a poskytovatelem obcí
Dětmarovice ve výši 41 344,- Kč na rok
955/32 schvaluje
poskytnutí finančního daru až do výše 2500,-Kč na osobu na ozdravný pobyt v roce 2021 dle
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 124/7 ze dne 23.09.2015 a podmínek
stanovených usnesením Rady obce Dětmarovice č. 687/20 ze dne 02.03.2020, a to 38
občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
956/32 schvaluje
text výzvy na akci „Parkovací plocha u čp. 321 v Dětmarovicích“ dle předloženého návrhu
včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
957/32 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Oprava výtluků na místních komunikacích
v obci Dětmarovice“ firmu JHF Heřmanovice, spol. s.r.o., Heřmanovice 523, 793 74,
IČO:47972912
958/32 schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti s Allianz pojišťovna,
a.s., IČ: 47115971
959/32 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Výstavba vodovodních řadů v obci
Dětmarovice - úseky 1, 2, 4“ společnost AROWANIE STAV s.r.o. Bohumínská 439/46, Slezská
Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 07949782 a stanovuje další pořadí:
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2. KARO inženýrské sítě s.r.o., IČ : 26826470, Ostrava
3. HYDROSPOR spol. s r.o., IČ : 47666374, Ostrava
960/32 schvaluje
zvýšení ceny za příjem 1 t bioodpadu kategorie 200 201 a 200 138 na kompostárnu Petra
Kondziolky v Petrovicích u Karviné ve výši 400,- Kč/t
961/32
1. bere na vědomí
předloženou dokumentaci oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu
Karviná na závodě ČSA v období 2015-2023; změna záměru – ukončení hornické činnosti“
2. ukládá
příslušnému referentovi v návaznosti na ukončení hornické činnosti jednat s OKD, a.s.
o možnosti úpravy a zmírnění podmínky ochrany ložisek černého uhlí v CHLÚ české části
Hornoslezské pánve na dotčené území, včetně obce Dětmarovice
962/32 schvaluje
1. cenu stočného pro rok 2021 ve výši 40,91 Kč bez DPH. Sazba DPH je 10% dle usnesení
Zastupitelstva obce Dětmarovice ze dne 24.02.2021 č. 250/14.2
2. revizi smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací a její dodatek č. 1
3. uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně
souvisejících
963/32 bere na vědomí
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 08.02.2021 do 17.03.2021
964/32 bere na vědomí
informaci o záměru vybudování letní zahrádky k budově Dělnického domu
965/32 bere na vědomí
sdělení správce povodí a správce vodního toku a poskytnutí výsledků studie „Posouzení
odtokových poměrů v obci Dětmarovice podél vodního toku Mlýnka"
966/32
1. bere na vědomí
informaci právního zástupce ve věci postupu vymáhání škody – projektant Ing. Ivan Šnapka
2. souhlasí
s návrhem uzavření dohody o narovnání škody úhradou částky ve výši 400 000,- Kč + úhrada
nákladů za znalecký posudek a právní zastoupení
967/32 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
podání žádosti o dotaci MPSV ČR na pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb
967/32
1. bere na vědomí
došlé nabídky na výběr zhotovitelé stavby „Sportovní hala Dětmarovice“ s tím, že konečné
rozhodnutí o dalším postupu ponechává Zastupitelstvu obce Dětmarovice
2, doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice
2. 1. neschválit
pokračování zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Sportovní hala Dětmarovice“
z ekonomických důvodů
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2. 2. rozhodnout
o zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Sportovní hala Dětmarovice“ dle §
127, odst. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, protože se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení pokračoval
2. 3. uložit starostovi obce
a) ukončit stávající průběh výběrového řízení předmětné zakázky
b) vyhlásit nové výběrové řízení s úpravou v náročnosti zadávacích podmínek pro účastníky
soutěže

Ing. Marek Svrčina
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman
starosta obce
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