USNESENÍ
33. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 12.04.2021
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
970/33 schvaluje
program 33. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 12.04.2021
971/33 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2020,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 2020, a to bez
výhrad
972/33 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020
973/33
1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 5
dle předloženého návrhu

úpravy

schváleného rozpočtu roku 2021 k

12.04.2021

2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 28.04.2021
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 28.04.2021 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 107.841.782,- Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 179.643.382,- 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
974/33 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.03.2021
975/33
1. schvaluje
poskytnutí finančního daru
1. Domovu Alzheimer Darkov z. ú. ve výši 5.000,- Kč
2. Lince bezpečí, z.s. ve výši 2.000,- Kč
a uzavření příslušných darovacích smluv
2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
1. poskytnutí Tělocvičné jednotě sokol Dětmarovice neinvestiční dotace na energie a podporu
činnosti TJ v požadované výši 150.000,- Kč a investiční dotace na zpracování projektu
na zateplení objektu sokolovny a celkové pasportizace v požadované výši 100.000,- Kč

2. poskytnutí dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice, z.s.
na činnost v požadované výši 60.000,- Kč
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
976/33 schvaluje
přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování sociálních
služeb ve výši 300.000,- Kč dle oznámení KÚ MSK ze dne 26.03.2021 a uzavření příslušné
smlouvy
977/33 schvaluje
poskytnutí finančního daru až do výše 2.500,- 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 dalším 3
občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
978/33
1. bere na vědomí
informaci o vyúčtování příspěvku seniorů na ozdravný pobyt za rok 2020
2. schvaluje
prodloužení termínu čerpání schváleného příspěvku na ozdravný pobyt za rok 2020
6 občanům, a to bez nároku na čerpání příspěvku seniorů na ozdravný pobyt za rok 2021
979/33 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. 1200 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice
ve prospěch manželů Ing. Jakub Michalík a Bc. Nikoleta Michalíková, 1. máje 1257, 735 14
Orlová-Lutyně, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby
přípojky plynu o délce cca 3,3 bm vedené v rámci stavby „Novostavba RD na parc. č. 1096/3,
k. ú. Dětmarovice“, mimo těleso komunikace, 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. 3073 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice
ve prospěch pána Vojtěcha Šamaje, čp. 1055, 735 71 Dětmarovice, spočívající v právu zřízení
a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby přípojky plynu o délce cca 3,7 bm a vodovodní
přípojky o délce cca 5 bm,vedené v rámci stavby „Novostavba RD na parc. č. 3082/2, k. ú.
Dětmarovice“, protlakem pod komunikací, 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 pozemku parc. č. 367 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Koukolná,
ve prospěch státní organizace Správa Železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby zařízení
dráhy v rámci stavby dráhy Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, při zabřemenění
pozemku v délce 8,2 m a ploše 15,8 m2, za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč
navýšenou o platnou DPH
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980/33 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 2758 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
90 m2 v k. ú. Dětmarovice od vlastníka Veronika Boturová, Dětmarovice čp. 211
981/33 schvaluje
text výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce v podlimitním otevřeném řízení na realizaci
akce pod názvem „Sportovní hala Dětmarovice“ dle předloženého návrhu
982/33 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Parkovací plocha u čp. 321 v Dětmarovicích“
firmu STABABED s.r.o., Dětmarovice čp. 371, IČ: 28604474
983/33 vybírá
po projednání předložené nabídky na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby
„Rozhledna Dětmarovice“ společnost VH Steel and Construction s.r.o. Houškova 1187/25,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň IČ: 03122140 v celkové výši 400.510,- Kč
984/33 schvaluje
ZŠ a MŠ Dětmarovice, p. o. použití částky 11.797,50 Kč s DPH z fondu investic k pokrytí
úhrady firmě HRAT Třinec za procesní zajištění (výběr zhotovitele) k zakázce rekonstrukce
elektroinstalace objektů mateřských škol.
985/33 schvaluje
úhradu nákladů ve výši 14.520,- Kč (včetně DPH) společnosti Rechtik – PROJEKT se sídlem
Ostrava, ul. Hornopolní 12 za přepracování projektu (napojení na tlakovou kanalizaci)
986/33 schvaluje
1. text výzvy na akci „Plošné opravy povrchů komunikací v obci Dětmarovice – ASFALT“ dle
předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci
výběrového řízení
2. text výzvy na akci „Plošné opravy povrchů komunikací v obci Dětmarovice – RECYKLÁT“
dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci
výběrového řízení
987/33 bere na vědomí
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 01.03.2021 do 09.04.2021
989/33 schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské autobusové
dopravy ve městě Orlová na rok 2021 mezi obstaravatelem městem Orlová a objednatelem
obcí Dětmarovice v rozsahu služeb, které dopravce poskytuje jejich občanům, zálohovou
částkou 861 000,- Kč
990/33 schvaluje
1. zrušení spořícího účtu a spořícího účtu s výpovědní lhůtou pro veřejný sektor u Sberbank
CZ, a.s.
2. převod financí z účtů u Sberbank CZ, a.s. na běžný účet u KB, a s. a spořící účet u ČSOB,
a.s.
991/33 bere na vědomí
informaci o protinávrhu projektanta Ing. Ivana Šnapky ve věci uzavření dohody o narovnání
škody s tím, že trvá na původním usnesení Rady obce Dětmarovice č. 966/32 ze dne
17.03.2021
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992/33 projednala
žádost Pavla Janety na vybudování spojovací komunikace na Olmovci

Ing. Marek Svrčina, v. r.
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman, v. r.
starosta obce
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