
U S N E S E N Í 
 
 

40. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 08.11.2021 
 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
1114/40. schvaluje 
program 40 schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 08.11.2021 
 
 
1115/40 schvaluje 
rozpočtové    opatření  č.  13   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2021  k   08.11.2021 
dle předloženého návrhu 
 
1116/40 
1. ukládá 
referentovi majetkové správy zajistit vyvěšení níže uvedených záměru, a to: 
- prodej části pozemku parc. č. 1519/27 orná půda o výměře cca  20 m2 v k. ú. Dětmarovice 
- prodej části pozemku parc. č. 2685/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 90 m2 v k. ú. 

Dětmarovice 
- prodej pozemku parc. č. 1676/7 orná půda o výměře 421 m2 v k. ú. Horní Lutyně   
 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice 
 

2. 1. schválit  

dle bodu 1  
prodej části pozemku parc. č. 1519/27 orná půda o výměře cca 20 m2 v k. ú. Dětmarovice 
manželům Martinu a Petře Přečkovým, Dětmarovice č.p. 1315 za smluvní cenu 150,- Kč/m2 + 
náklady řízení po zaměření  
 
dle bodu 3 
přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 3396/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
36 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků Davida Tkoče, Pravčice 100 a Květoslavy 
Kaděrové, Orlová-Lutyně, Masarykova tř. 1018 
 
2. 2. neschválit  
dle bodu 2 
odkoupení podílu ⅓  pozemku parc. č. 2927 ostatní plocha, ostatní komunikace 282 m2 v k. ú. 
Dětmarovice od vlastníka ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za smluvní 
cenu ve výši 26.100,- Kč 
 
dle bodu 4 
prodej části pozemku parc. č. 2685/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 90 m2 v k. ú. 
Dětmarovice manželům Silvii a Rostislavu Roháčovým, Dětmarovice č.p. 1049 
1102/39 schvaluje 
 
1117/40 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 pozemku parc. č. 1060 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 VN22kV/NN0,4kV o délce cca 225 m vedeného 
v rámci stavby „Horní Lutyně 1676/1, DTS, VNv, NNv, NNk “ v k. ú. Dětmarovice, při 
zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 87 975,- Kč navýšenou 
o platnou DPH   
 
dle bodu 2 
na části pozemku parc. č. 2525/7 orná půda, 2526, 2770/12, 2770/14, 2770/6, 2770/7, 2770/8, 
2770/9, 2909/1, 2909/2, 3121, 3130/9, 3130/11, 3130/13 vše 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 podzemního vedení VN o délce cca 456 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 33.700,- Kč navýšenou 
o platnou DPH. Podzemní vedení bude uloženo do otevřeného výkopu v pomocném silničním 
pozemku a pod komunikacemi protlakem 
 
1118/40 schvaluje 
„Plán inventur na rok 2021“ dle přiloženého návrhu 
 
1119/40 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
svěření majetku obce Dětmarovice k hospodaření Základní škole a Mateřské škole 
Dětmarovice, příspěvkové organizaci, a to notebook Acer TravelMate 1 ks, datový projektor 
Optoma 2ks, repro Genius 2 ks, celkem ve výši 70.000,- Kč 
 
1120/40 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 
2 občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
 
1121/40 vybírá 
1. po projednání předložených nabídek na zakázku „Parkovací plocha k rekreační oblasti u 

Olše v Dětmarovicích – zpracování projektové dokumentace“ firmu PROINK s.r.o., Ostrava 
Zábřeh, ul. Starobělská čp. 1133/5, IČ: 25900056 
 

2. po projednání předložených nabídek na zakázku „Dohled nad ČOV a kanalizacemi včetně 
odběru vzorků, laboratorní stanovení a měření průtoku“ firmu AZ GEO s. r. o., IČ: 25358944, 
se sídlem Ostrava – Slezská Ostrava, ul. Chittussiho 1186/14 

 
1122/40 schvaluje 
přidělení – nájem bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou čp.670 paní Emilie Repperová, a 
to od 01.12.2021 
 
1123/40 schvaluje  
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.07.2021 k akci „Sportovní hala 
Dětmarovice“ 
 
1124/40 schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OÚD/3622/2020 k akci „Chodník u silnice I/67 
v Koukolné – úsek č. 1,2“ 
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1125/40 schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OÚD/4710/2021 k akci „Rekonstrukce elektro 
rozvodů v budově OÚ“ a „Elektrocentrála“ 
 
1126/40 bere na vědomí 
žádost o vybudování chodníku na části pozemku parc. č. 1519/27 orná půda v k. ú. 
Dětmarovice ve vlastnictví obce Dětmarovice za účelem propojení místní komunikace č. 37c 
a č. 36c v k. ú. Dětmarovice 
 
1127/40 souhlasí 
se zpracováním žádosti o dotaci k připravovanému projektu „Cyklistické propojení 
Dětmarovice – Petrovice u Karviné – Godow“  RNDr. Česlavem Valoškem v celkové výši  
55 560,- Kč vč. DPH 
 
1128/40 bere na vědomí 
informaci týkající se řešení žádosti vlastníka pozemku parc. č. 3845/1v k. ú. Dětmarovice  
tvořícího komunikaci ve věci uplatnění nároku na bezdůvodné obohacení za užívání a návrhu 
na odkoupení s tím, že obec učiní další kroky ke zjištění dalších okolností k této problematice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman                                                                    Ing. Leonard Mynář 
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 
 


