USNESENÍ
34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 10.05.2021

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
993/34 schvaluje
program 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 10.05.2021
994/34 bere na vědomí
zprávu o činnosti výjezdové jednotky JSDH Dětmarovice za rok 2020 dle předloženého
materiálu
995/34 schvaluje
žádost o hostování na obecní pouti dle žádosti majitele p. Ladislava Spilky
996/34 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 dalším
3 občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
997/34 schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 úpravy
předloženého návrhu

schváleného rozpočtu roku 2021 k 10.05.2021 dle

998/34
1. ukládá
referentovi majetkové správy zajistit vyvěšení níže uvedených záměrů, a to:
- prodej pozemku parc. č. 3968/1 zahrada o výměře 591 m2 v k. ú Dětmarovice
- prodej pozemku parc. č. 2713/23 orná půda o výměře 176 m2 v k. ú. Dětmarovice
2. schvaluje
dle bodu 1
záměr vybudovat veřejně přístupnou účelovou komunikaci na části pozemku parc. č. 2042/3
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dětmarovice ve vlastnictví obce Dětmarovice podél
pozemku parc. 2075/1, a to žadatelem Tomášem Safarynem, K Zastávce čp. 1520, Dolní
Lutyně na jeho vlastní náklady
3. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
dle bodu 2
prodej pozemku parc. č. 3968/1, zahrada o výměře 591 m2 v k. ú. Dětmarovice manželům
Štefan a Monika Pistovčákovi, Dětmarovice čp. 329 za smluvní cenu ve výši 170,-Kč/m2 +
náklady řízení
dle bodu 3
prodej pozemku parc. č. 2713/23 orná půda o výměře 176 m2 v k. ú. Dětmarovice manželům
Ing. Romanu Sikorovi, MBA a Ing. Renatě Sikorové, Dětmarovice čp. 1231 za smluvní cenu
ve výši 150,- Kč/m2 + náklady řízení

999/34 schvaluje
zřízení věcného břemene – 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:
na části pozemku parc. č. 2909/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve
prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad LabemKlíše, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby přípojky
plynu o délce 5,55 bm vedené v rámci stavby „Novostavba RD na parc. č. 2881/4, k.ú.
Dětmarovice“, otevřeným výkopem, 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
1000/34 schvaluje
zrušení usnesení Rady obce Dětmarovice č. 603/17 ze dne 02.12.2019 o stanovení
provozních poplatků při svatebních obřadech v matričním obvodu Obecního úřadu
Dětmarovice
1001/34 schvaluje
nájemci nebytových prostor a vybavení sálu motorestu v Koukolné prominutí nájemného za 1.
a 2. čtvrtletí 2021 v celkové výši 8 000,-Kč z důvodu uzavření provozoven v rámci opatření
COV-19
1002/34 schvaluje
nájemci nebytových prostor restaurace Rumcajs prominutí nájemného za 2. čtvrtletí 2021
v celkové výši 11 860,- Kč z důvodu uzavření provozoven v rámci opatření COV-19
1003/34 schvaluje
nájemci nebytového prostoru fotoateliéru v objektu č. p. 320 prominutí nájemného za 1. a 2.
čtvrtletí 2021 v celkové výši 7 138,- Kč z důvodu uzavření provozoven v rámci opatření COV19
1004/34 schvaluje
monitoring kvality ovzduší v obci Dětmarovice společností Agdata, s.r.o., Nové sady 988/2,
Brno, a to na období 2 let s umístěním 1 senzoru na sledování polétavého prachu na budovu
základní školy za celkovou nabídkovou cenu ve výši 12 923,-Kč/rok
1005/34 bere na vědomí
přípravu agendy zavedení místního poplatku za nakládání s odpadem pro rok 2022 včetně
přípravy OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a OZV o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
1006/34 odkládá
projednání umístění informativního radaru na místní komunikaci č. 11b (tzv. „Obecnina“)
na pozemku parc. č. 1804/1 v k. ú. Dětmarovice pro posouzení umístění dopravního značení
(Zóna 30 km/hod. a zpomalovací práh) do příští schůze rady obce s doplněním přesnějšího
určení místa umístění
1007/34 bere na vědomí
informaci o změně bydlení p. Pavla Cyconě v souladu s usnesením Rady obce Dětmarovice
č. 875/28 ze dne 09.11.2020
1008/34 bere na vědomí
informaci o poskytování právních služeb obci Dětmarovice prostřednictvím Advokátní
kanceláře Jan Siostrzonek
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1009/34 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2020 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 bez výhrad (příjmy ve výši
1 172,82 tis. Kč, výdaje ve výši 1 710,62 tis. Kč a financování ve výši 537,81 tis. Kč)
1010/34 schvaluje
uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a dodávky plynu se společností ČEZ
ESCO, a.s. na období od 01.01.2022 do 31.12.2023
1011/34 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchů komunikací v obci
Dětmarovice - ASFALT“ výběr firmy STRABAG a.s. IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5-Jinonice
1012/34 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchů komunikací v obci
Dětmarovice - RECYKLÁT“ výběr firmy STRABAG a.s. IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158
00 Praha 5-Jinonice
1013/34 bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby komunikací v obci Dětmarovice za období 2020/2021 s návrhem
opatření pro výběrové řízení na období 2021/2020
1014/34
1. odvolává
člena povodňové komise obce Mgr. Annu Kikovou
2. jmenuje
člena povodňové komise obce Mgr. Marka Gráce

Ing. Ladislav Rosman
starosta obce

Ing. Marek Svrčina
místostarosta obce

3

