
U S N E S E N Í 
 
 

37. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 09.08.2021 
 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
1050/37 schvaluje 
program 37. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 09.08.2021 
 
1051/37 schvaluje 
„Metodiku pro oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu vedenou přes 
komunikace a ostatní plochy veřejného prostranství v majetku obce Dětmarovice + Dodatek 
č.1“  
 
1052/37 schvaluje 
zřízení věcných břemen – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Dětmarovice, a to:  
 
dle bodu 1 
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 123 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 8791,- Kč navýšenou o platnou DPH. 
Kabelová přípojka bude uložena do otevřeného výkopu v krajnicích uvedených pozemků a 
protlakem přes pozemek parc. č. 4392 v k. ú Dětmarovice 
 
dle bodu 2 
na části pozemku parc. č. 4926/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 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 8 bm vedeného v rámci 
stavby „Dětmarovice 647, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při zabřemenění pozemku v šířce 
do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 2000,- Kč navýšenou o platnou DPH. Kabelová 
přípojka bude uložena do otevřeného výkopu.  
 
dle bodu 3 
na části pozemku parc. č. 3957/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 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 6,3 bm vedeného v rámci 
stavby „Dětmarovice č. parc. 3959/3, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při zabřemenění 
pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 2000,- Kč navýšenou o platnou DPH. 
Kabelová přípojka bude provedena protlakem pod komunikací 
 
1053/37 ruší 
1. část usnesení č. 442/13 ze dne 05.08.2019 ve znění: „Rada obce Dětmarovice schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 
a)  právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
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b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami provozováním a odstraněním kanalizace s tím, že smlouvy budou 
uzavřeny dle geometrického plánu č. 243-278b/2018 s vlastníky pozemků parc.  č: 
- 110 v k. ú . Koukolná, vlastnické právo Pietraszová Helena, č.p. 783, 735 71 Dětmarovice“ 
 
2. část usnesení č. 443/13 ze dne 05.08.2019 ve znění: „Rada obce Dětmarovice schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 
a)  právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami provozováním a odstraněním kanalizace s tím, že smlouvy budou 
uzavřeny dle geometrického plánu č. 243-278c/2018 s vlastníky pozemků parc. č: 
- 17,18,19 v k. ú . Koukolná, vlastnické právo SJM Marchevka Ján a Marchevková Antónia, 
Gen. Janouška 2823/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava“ 
 
3. část usnesení č. 453/13 ze dne 05.08.2019 ve znění: „Rada obce Dětmarovice schvaluje  
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 
a)  právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami provozováním a odstraněním kanalizace s tím, že smlouvy budou 
uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-278h/2018 s vlastníky pozemků parc. č: 
- 4006, 4008 v k. ú. Dětmarovice, vlastnické právo Glacová Alena, č.p. 434, 735 71 
Dětmarovice 
-  4013 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo Korpesiová Pavlína, č.p. 344, 735 71 Dětmarovice 
- 4020 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo SJM Hanusek Zdeněk a Hanusková Jiřina, č.p. 
36, 735 71 Dětmarovice“ 
 
4. část usnesení č. 455/13 ze dne 05.08.2019 ve znění: „Rada obce Dětmarovice schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v: 
a)  právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami provozováním a odstraněním kanalizace s tím, že smlouvy budou 
uzavřeny dle geometrického plánu č. 2741-178k/2018 s vlastníky pozemků parc. č: 
-  4065/1 v k. ú. Dětmarovice, vlastnické právo Šmídová Nela, č.p. 714, 735 71 Dětmarovice 
-  4071/1 v k. ú. Dětmarovice, vlastnické právo SJM Fonš Rudolf a Fonšová Jana, Zahradní 
1382, 735 53 Dolní Lutyně“ 
a 
schvaluje 
zřízení věcných břemen-služebnosti spočívajících v 
a)  právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích kanalizaci, 
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami provozováním a odstraněním kanalizace 
a uzavření smluv s vlastníky pozemků za jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcného 
břemene-služebnosti stanovenou ve výši 100,- Kč za 1 smlouvu 
1. dle geometrického plánu č. 243-278b/2018 na části pozemku parc. č. 110 v k. ú. Koukolná 
2. dle geometrického plánu č. 243-278c/2018 na části pozemků parc. č. 17,18,19 v k. ú. 

Koukolná 
3. dle geometrického plánu č. 2741-278h/2018 na části pozemků parc. č. 4006, 4008, 4013 a 

4020 vše  v k .ú. Dětmarovice  
4. dle geometrického plánu č. 2741-178k/2018 na části pozemků parc. č. 4065/1 a 4071/1 obě 

v k. ú. Dětmarovice 
5. dle geometrického plánu č. 2735-74/2020  na části pozemků parc. č. 4164 v k. ú. Horní 

Lutyně 
6. dle geometrického plánu č. 2864-74/2020 s vlastníky pozemků  na části pozemků parc. č. 

1134/1, 1141/2, 1060, 1163/3, 1164, 1168/1 a 1180/1 vše  v k. ú. Dětmarovice 
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1054/37 schvaluje 
text výzvy na akci „Zimní údržba komunikací v obci Dětmarovice v zimním období 2021/2022" 
dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci 
výběrového řízení  
 
1055/37 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 
8 občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
 
1056/37 schvaluje 
přidělení – nájem bytu č. 11 v domě s pečovatelskou službou čp. 670 paní Anně Prudlové, a 
to od 01.09.2021 
 
1057/37  
1. schvaluje 
poskytnutí finančního daru paní Dagmar Šnapkové, kronikářce obce ve výši 2.020,- Kč a 
uzavření příslušné darovací smlouvy 
 
2. neschvaluje 
poskytnutí finančního daru Projektu Šance, o.s. 
 
1058/37 schvaluje 
rozpočtové    opatření  č.  9   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2021  k   09.08.2021 
dle předloženého návrhu 
 
1059/37 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), a to: 
1. ve výši  60.000.- Kč (pro 6 konečných uživatelů) dle předloženého návrhu 
2. ve výši  20.000.- Kč (pro 2 konečné uživatele) dle předloženého návrhu 
 
1060/37 schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 11-716-20 k akci pod názvem „Domov pro seniory 
Dětmarovice“ 
 
1061/37 neschvaluje 
přidání jednoho svítidla pro veřejné osvětlení v blízkosti RD čp. 1488 v Dětmarovicích 
 
1062/37 schvaluje 
přijetí finančního daru od spol. Trestles, a. s. ve výši 60 000,- Kč za účelem podpory provozu 
Domova pro seniory U Kaple  
 
1063/37 schvaluje 
pořízení pračky a sušičky v celkové hodnotě do 35 000,- Kč pro provoz Domova pro seniory 
U Kaple  
 
1064/37 schvaluje 
navýšení schválené částky na koupi automobilu pro sociální službu na částku 600 000,- Kč 
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1065/37 schvaluje 
uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 
Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí 
 
1066/37 neschvaluje 
návrh provedení více práce související se stavbou chodníku u silnice I/67 v Koukolné – úsek 
č. 1. a 2. 
 
1067/37 schvaluje  
narovnání mylně zapsaného duplicitního vztahu vlastnictví pro obec Dětmarovice u pozemku 
parc. č. 4161 v k. ú. Horní Lutyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                                                             Ing. Marek Svrčina v. r.  
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


