
U S N E S E N Í 
 

38. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 06.09.2021 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
1068/38 schvaluje 
program 38. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 06.09.2021 
 
1069/38  
1. schvaluje 
rozpočtové    opatření  č.  10   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2021  k 06.09.2021 
dle předloženého návrhu 
 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
rozpočtové opatření č. 11 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 22.09.2021 
 a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 22.09.2021 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 107.507.689,- Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 167.748.882,- Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 60.241.193,- Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2020 
  ve výši 60.241.193,- Kč, včetně přílohy: 
  - Seznam investičních akcí na rok 2021 
 
1070/38 doporučuje  
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.08.2021 
 
1071/38 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí 
srovnání daňových příjmů obce k 31.08. let 2020 a 2021 
 
1072/38 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice pro roky 2022 - 2024 dle předloženého návrhu 
 
1073/38 schvaluje 
navýšení osobního příplatku řediteli ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace o částku 
ve výši 2 000,- Kč s účinností od 01.09.2021 
 
1074/38 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 
15 občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
 
1075/38 ruší 
1. 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: 
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- 4028,4029 v k. ú. Dětmarovice, vlastnické právo Bednář Libor, K Zastávce 1139, 735 53 
Dolní Lutyně“ 
 
2. část usnesení č. 2072/60 ze dne 01.10.2018 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. 2673-3b/2018 s vlastníky pozemků parc. č: 
-  144 v k. ú. Dětmarovice, vlastnické právo Halamová Jana, č.p. 54, 73571 Dětmarovice“ 
 
3. část usnesení č. 2074/60 ze dne 01.10.2018 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. 2673-3d/2018 s vlastníky pozemků parc. č: 
-  221, 222 v k. ú. Dětmarovice, vlastnické právo Madejová Jiřina, Madej Petr, oba bytem č.p. 
781, 73571 Dětmarovice“ 
 
4. část usnesení č. 1053/37 ze dne 09.08.2021 ve znění: „Rada obce Dětmarovice schvaluje 
zřízení věcných břemene-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 
 
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“ 
 
a 
 
s c h v a l u j e 
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. 2741-278h/2018 na části pozemků parc. č. 4028, 4029 v k .ú. 

Dětmarovice 
  

2. dle geometrického plánu č. 2673-3b/2018 na části pozemku parc. č. 144 v k. ú. Dětmarovice 
 

3. dle geometrického plánu č. 2673-73d/2018  na části pozemků parc. č. 221, 222 obě v k. ú. 
Dětmarovice 
 

4. dle geometrického plánu č. 2864-74/2020 na části pozemků parc. č. 1134/1, 1141/2, 1160,   
    1163/3, 1164, 1168/1 a 1180/1 vše  v k .ú  Dětmarovice. 
 
1076/38 schvaluje 
zřízení věcných břemen – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Dětmarovice za 
jednorázovou úhradu dle sazeb za zřízení věcných břemen stanovených radou obce dne 
09.08.2021 usn. č. 1051/37, a to:  
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dle bodu 1 
na části pozemků parc. č. 4060/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 4061/8 orná 
půda v k. ú. Dětmarovice ve prospěch Mgr. Aleny Akikeové, Dobratice čp. 402, 739 51 
Dobratice, spočívající v právu zřízení práva jízdy a chůze vedeného v rámci zřízení přístupu 
na pozemek parc. č. 4061/9 v k. ú. Dětmarovice, při zabřemenění pozemků o celkové ploše 
27 m2 za jednorázovou úhradu ve výši 800,- Kč navýšenou o platnou DPH  
 
dle bodu 2 
na části pozemku parc. č. 2525/7 orná půda, 2526, 2770/11, 2770/12, 2770/6, 2770/8, 2795, 
2796, 2852, 3121, 3130/13, 3130/14, 3130/11 všechny 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 nadzemního vedení NN o délce cca 217 m a 
podzemního vedení VN o délce cca 119 m vedeného v rámci stavby „Dětmarovice, NNv, NNk, 
DTS-STÍŽNOST“ v k. ú. Dětmarovice, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za 
jednorázovou úhradu ve výši 9 300,- Kč navýšenou o platnou DPH. Podzemní vedení bude 
uloženo do otevřeného výkopu v krajnicí pozemku parc. č. 2526 v k. ú. Dětmarovice 
 
1077/38 schvaluje 
seznam oprav komunikací na území obce Dětmarovice na rok 2022 
 
1078/38 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
a) aktualizaci Programu rozvoje obce o následující body: 

1. Obnova podpěrné betonové stěny v úseku Karas - Hanusek, nabídka z r. 2019…..0,75 
mil. Kč, v roce 2023, bez dotace 

 
2. Účast obce v projektu propojení cyklotras s visutou lávkou pro pěší s bicyklem z území 

obce Godov /Polsko/ i s účastí obce Petrovice /Závada/, odhad nákladů….60 mil. Kč, 
podíly tří obcí…20 mil. Kč, zahájení studií 2022/23 

 
3. Propojení nového systému tlakové kanalizace v Koukolné na zástavbu na Glembovci a 

okolí / nová zástavba/, odhad nákladů…..40 mil. Kč, dokumentace od 2023, realizace 
po 3. etapě kanalizace, s dotací 

 
4. Tubingová dráha, odhad nákladů…..15 mil. Kč, s dotací, realizace od 2026/27 

 
b) zadání zpracování rozhodovací studie (studie proveditelnosti) k projektu propojení cyklotras 

s účastí obcí Dětmarovice, Petrovice a Godów  s obsahem dle návrhu zpracovaného panem 
Česlavem Valoškem za podmínky získání dotace na projektovou přípravu, resp. projekt 
ve výši min. 80% celkových nákladů 
 

c) obec Dětmarovice jako vedoucího projektu v rámci podmínek Programu česko-polského 
programu, Fondu mikroprojektu 

 
1079/38 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vydat   
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci 
 
1080/38 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice  
1. zrušit 
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Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 ze dne 11.12.2019 o stanovení systému, 
shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětmarovice 

 
2. vydat   
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
 
1081/38  
1. neschvaluje 
zadání zpracování dendrologického průzkumu a projektové dokumentace úprav zeleně 
na hřbitově v Dětmarovicích v celkové výši 100 000,- Kč   
 
2. ukládá  
příslušnému referentovi OÚ zajistit kácení tújí středové řady na hřbitově  v Dětmarovicích a 
následnou výsadbu nové zeleně   
 
1082/38 schvaluje 
stanovení obřadních dní a hodin pro konání svatebních obřadů v roce 2022 dle předloženého 
návrhu 
 
1083/38 schvaluje 
úhradu za zveřejnění oznámení v obecním Kalendáři do každé rodiny  ve výši:  
oznámení o rozměrech 195 x 50mm 5 000,-Kč  
oznámení o rozměrech   95 x 50mm 2 500,-Kč 
 
1084/38 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice neschválit   
ukončení Střednědobé dohody na období 2026-2023 uzavřené mezi OKD, a.s. a obcí 
Dětmarovice 
 
1085/38 schvaluje  
po projednání jediné předložené nabídky na zakázku „Zimní údržba komunikací v obci 
Dětmarovice v zimním období 2021/2022“ dle „Plánu zimní údržba místních a účelových 
komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Dětmarovice na zimní období 2021/2022“ 
výběr firmy Poskytování technických služeb Lukáš Wojtas, Rolnická 195, 735 14 Orlová, IČ: 
74219278 
 
1086/38 schvaluje  
1. uzavření nájemní smlouvy se spol. Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 Bohumín, 

IČO: 66182565 na objekt Domova pro seniory U Kaple za účelem jeho provozování 
za nájem  ve výši 5 000,- Kč/rok na dobu určitou 5 let (výše nájmu zohledněna  neziskovostí 
provozovatele a poskytováním služby občanům Dětmarovic)  

 
2. uzavření smlouvy o výpůjčce se spol. Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 Bohumín, 

IČO: 66182565 na movité věci nacházející se v objektu Domova pro seniory U Kaple 
na dobu určitou, tj, po dobu trvání nájemní smlouvy na objekt Domova pro seniory U Kaple 

 
1087/38 schvaluje  
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. OÚD/3622/2020 k akci pod názvem „Chodník 
u silnice I/67 v Koukolné – úsek č. 1, 2“ 
 
1088/38 vybírá 
1. po projednání předložených nabídek na zakázku „Server pro OÚ“ společnost COMFOR 

STORES a.s. Sídlo společnosti: Běly Pažoutové 742/1,624 00 Brno, IČ: 26290944 
Místo podnikání: Závodní 540/51, 735 06 Karviná  
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2. po projednání předložených nabídek na zakázku „Rekonstrukce elektro rozvodů v budově 
OÚ“ a „Elektrocentrála“ společnost Reviservis CZ, s.r.o. Sídlo společnosti: Doubrava 
823,735 33, provozovna: 9. května 1227, Nový Bohumín, 735 81, IČ: 29444161 
 

1089/38 souhlasí 
se zpětvzetím žádosti na dotaci pod názvem „Výstavba vodovodních řadů v obci Dětmarovice 
- úseky 1, 2, 3, 4“, a to z důvodu nemožnosti splnit všechny podmínky pro získání dotace 
1090/38 souhlasí 
předložený seznam zvolených dodavatelů k 06.09.2021 
 
1091/38 schvaluje 
1. použití částky 889.085,- Kč včetně DPH  z fondu investic k pokrytí úhrady za práce spojené            

s rekonstrukcí elektroinstalace v objektu mateřské školy Koukolná 
 

2. použití částky 36.300,- Kč včetně DPH  z fondu investic k pokrytí úhrady za provedení 
technického dozoru investora při realizaci rekonstrukce elektroinstalace v objektu mateřské 
školy Koukolná 
 

1092/38 souhlasí 
s vykácením dvou tújí na pozemku parc. č. 3073 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Dětmarovice ve vlastnictví obce Dětmarovice z důvodu stavby sjezdu k novostavbě RD a 
dodržení rozhledových poměrů nařízených Policií ČR 
 
1093/38 schvaluje 
odkoupení vybavení -  pořízené pro provoz restaurace Dělnický dům od současného nájemce 
Alexandra Svoreně, Dětmarovice č. p. 126, a to: 
1.  pizza pec za cenu ve výši 32 900,- Kč 
2.  konvektomat za cenu ve výši 108 900,- Kč 
 
1094/38 schvaluje 
 cenu vstupenky ve výši 100,- Kč na talk show vystoupení Haliny Pawlowské konané dne 
17.11.2021  
 
1095/38 schvaluje 
přípravu programu zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 22.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                                                             Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


