
U S N E S E N Í 
 
 

39. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 11.10.2021 
 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
1099/39. schvaluje 
program 39 schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 11.10.2021 
 
 
1100/39 schvaluje 
rozpočtové    opatření  č.  12   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2021  k   11.10.2021 
dle předloženého návrhu 
 
1101/39 schvaluje 
cenu vstupného na XXIII. OBECNÍ PLES OBCE DĚTMAROVICE ve výši 500,-Kč/osoba 
 
1102/39 schvaluje 
záměr zvýšení nájemného u bytů v domě s pečovatelskou službou v Dětmarovicích čp. 690 a  
u bytů čp. 900 a čp. 45 s tím, že výše nájmu bude předložena na příští schůzi rady obce 
 
1103/39 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 
 
1104/39 schvaluje 
zajištění muzikálu – MOJE LÁSKA (89 000 Kč) dne 07.05.2022  a cestopisný večer Vandráci 
– Vagamundos (95 000 Kč) v podzimních měsících za uvedené ceny 
 
1105/39 neschvaluje 
přidání jednoho svítidla pro veřejné osvětlení v blízkosti RD čp. 433 v Dětmarovicích 
 
1106/39 schvaluje 
zřízení věcného břemene – 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 na části pozemku parc. č. 1089 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 zemního vedení NN o délce cca 8 m vedeného 
v rámci stavby „Dětmarovice, č. parc. 1119/4, příp. NNk“ v k. ú. Dětmarovice, při zabřemenění 
pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- Kč navýšenou o platnou DPH. 
Podzemní vedení bude provedeno protlakem pod komunikací na pozemku parc. č. 1089 v k.ú. 
Dětmarovice. Obec Dětmarovice je podílovým spoluvlastníkem  pozemku parc. č. 1089, kdy 
vlastnický podíl činí 17/29 z celkové plochy 
 
1107/39 schvaluje 
použití částky 111 925,- Kč s DPH z fondu investic ZŠ a MŠ Dětmarovice, p. o.  na pořízení 
nerezové elektrické sklápěcí smažící pánve do školní jídelny základní školy 
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1108/39 doporučuje  
zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
doplnění „Pravidel pro poskytování příspěvku ve výši 10.000,- Kč občanům na jednu 
realizovanou kanalizační přípojku“ 
 
1109/39 schvaluje 
prominutí nájemného za 3. a 4. čtvrtletí 2021 nájemci za nebytové prostory a vybavení sálu 
motorestu v Koukolné, ve výši 8 000,-Kč. 
 
1110/39 bere na vědomí 
žádost Římskokatolické farnosti Dětmarovice o poskytnutí daru ve výši 50 000,- Kč na realizaci 
uměleckého díla – sochy sv. Máří Magdalény v roce 2022 
 
1111/39 schvaluje 
1. zrušení provozu DPS čp. 960 v Dětmarovicích k 01.01.2022 z důvodu dlouhodobé 

nenaplněné kapacity 
2. snížení pracovních míst pečovatelek obce Dětmarovice na počet 3 k 01.01.2022 v rámci 

organizační změny - zrušení DPS čp. 960  
 

1112/39 souhlasí 
se zpracováním projektu parkoviště u „Odpočinkové plochy u Olše“ dle předložené studie 
 
1113/39 bere na vědomí 
informace o přípravě a realizaci 
1. aktuálního natočení krátkého filmu o obci Dětmarovice 
2. vydání aktuální knihy o obci Dětmarovice 
3. vydání brožury s fotodokumentací realizovaných investičních akcí od roku 2018   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                                                             Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 
 


