USNESENÍ
35. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 07.06.2021
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
1015/35 schvaluje
program 35. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 07.06.2021
1016/35 schvaluje
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 případně i zpomalovací práh)
1017/35 schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 úpravy
předloženého návrhu

schváleného rozpočtu roku 2021 k 07.06.2021 dle

1018/35 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
přípravu rozpočtu obce na rok 2022 dle varianty A – návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok
1019/35 schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 11-716-20 k akci pod názvem „Domov pro seniory
Dětmarovice“
1020/35 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Zpevněná plocha před kostelem
v Dětmarovicích“ firmu STABABED s.r.o., Dětmarovice čp. 371, IČ: 28604474
ukládá
1021/35 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Studna pro čerpání podzemních vod k
zavlažování v areálu SK“ firmu DUBAU Stavební s.r.o., ul. Svatopluka Čecha čp. 881/32,
Karviná Nové Město, IČ: 02850214
1022/35 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
změny názvů na katastrální mapě obce Dětmarovice (Wilczkův kopec, Krympulec)
1023/35 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
informaci o možných variantách zavedení místního poplatku v obci v souladu s novou právní
úpravou v oblasti odpadového hospodářství
1024/35
1. schvaluje
záměr zřízení letní zahrádky u Dělnického domu na části pozemků parc. č. 544 o výměře cca
100 m2 a parc. č. 545 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Dětmarovice
2. ukládá
příslušnému referentovi zajistit vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 544 o výměře
cca 100 m2 a parc. č. 545 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Dětmarovice

1025/35 schvaluje
zřízení věcných břemen – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Dětmarovice
dle bodu 1
na části pozemku parc. č. 4703/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby přípojky
NNk o délce cca 6,7 bm vedené v rámci stavby „Dětmarovice č. parc. 4492, příp. NNk“,
protlakem, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 1000,Kč navýšenou o platnou DPH
dle bodu 2
na části pozemku parc. č. 1089, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby přípojky
NNk o délce cca 7 bm vedené v rámci stavby „Dětmarovice č. parc. 1119/1, příp. NNk“,
protlakem, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč
navýšenou o platnou DPH
dle bodu 3
na části pozemku parc. č. 2770/11 a 2770/12, oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Dětmarovice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a
údržby přípojky NNk o délce cca 7 bm vedené v rámci stavby „Dětmarovice č. parc. 2848/1,
příp. NNk“, protlakem a výkopem, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou
úhradu ve výši 2448,- Kč navýšenou o platnou DPH
dle bodu 4
zřízení věcného břemene – služebnosti na části služebných pozemků ve vlastnictví města
Orlová parc. č. 4169, 4174, 4182, 4213/547, 4213/621, 4213/622 a 4213/638 v k. ú. Horní
Lutyně ve prospěch obce Dětmarovice spočívající v právu umístění, zřízení a provozování
splaškové a dešťové kanalizace v rámci stavby „Kanalizace na Olmovci“ o délce 123,06 m dle
GP č. 2735-74/2020 za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm + DPH
1026/35 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
odkoupení pozemků parc. č. 4027/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 707 m 2 a
parc. č. 4027/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m2 v k. ú. Dětmarovice
od spoluvlastníků Petra a Lucie Bočkových, Dětmarovice čp. 868 za cenu ve výši 60,-Kč/m2 +
náklady řízení, a to za podmínky dořešení dědického řízení
1027/35 schvaluje
nájemci nebytového prostoru kadeřnictví č.p. 900 prominutí nájemného za 2. čtvrtletí 2021
ve výši 7 595,-Kč Kč z důvodu omezení provozu v rámci opatření COV-19
1028/35 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
zavedení pytlové separace plastů a papíru v části obce nad Dělnickým domem (120 RD ) jako
náhradu za plánované zrušení separačního stanoviště u Dělnického domu a u samoobsluhy
COOP, 2x pytle 120 l na plast a 1x 120l na papír na 1 rodinný dům v intervalu odvozu 1x měsíc
od 01.07.2021.
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1029/35 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
4 občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
1030/35 schvaluje
přidělení – nájem bytu č. 10 v domě s pečovatelskou službou čp. 670 paní Marii Šnapkové,
a to od 01.07.2021
1031/35 neschvaluje
výměnu bytu č. 4 za byt č. 11 v domě s pečovatelskou službou čp. 670 žadateli
1032/35 schvaluje
přesunutí realizátora včetně programu pro „17. Obecní slavnost v Dětmarovicích“ z termínu
konání 05.06.2021 na 04.06.2022
1033/35
1. bere na vědomí
pořádání kulturní akce „Loučení s létem“ v celkové výši 420 000 Kč (350 000 Kč interpreti
a 70 000 Kč ostatní)
2. vybírá
po projednání předložených nabídek jako realizátora kulturní akce „Loučení s létem“ konané
dne 21.08.2021 agenturu Tomáše Skupiny, Střední 385, Pustá Polom
1034/35 schvaluje
pořádání kulturního vystoupení s Halinou Pawlowskou „Manuál zralé ženy“ dne 17.11.2021
1035/35 bere na vědomí
informaci o budoucí možné změně využití a úpravy objektu DPS č. p. 960 na cca 4 samostatné
bytové jednotky
1036/35 schvaluje
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková
organizace, Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů
v průběhu druhého pololetí školního roku 2020/2021
1037/35 schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke stavbě „Kanalizace na Olmovci“ mezi Obcí Dětmarovice a STASPO,
spol. s r.o.,
1038/35 schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce č. KA-153-21-67-KL ke stavbě „Chodník u silnice I/67v k. ú.
Koukolná“ mezi Obcí Dětmarovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace.
1039/35 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
úpravy a doplnění Programu rozvoje obce 2021 – 2026 dle předloženého návrhu
1040/35 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatele Jitku Šrubařovou, Dětmarovice
č. p. 305 ve výši 145 000,-Kč, dle schválených podmínek dotačního Programu poskytování
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bezúročných návratných finančních zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“
v Moravskoslezském kraji pro rok 2019

Ing. Marek Svrčina v. r.
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman v. r.
starosta obce
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