
U S N E S E N Í 
 

44. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 07.03.2022 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
1190/44 schvaluje 
program 44. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 07.03.2022 
 
1191/44 schvaluje  
rozpočtové    opatření  č.  4   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2022  k   07.03.2022 
dle předloženého návrhu 
 
1192/44  
1. schvaluje 
a) dotace organizacím na účel dle žádosti – viz přehled přidělených částek:  
Honební společenstvo Dětmarovice - ROVINA     13.000,- Kč 
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dětmarovice     20.000,- Kč 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice      40.000,- Kč 
Římskokatolická farnost Dětmarovice                                                                    50.000,- Kč 
Alexandr Svoreň, IČ: 64590674                                                                             41.000,- Kč  
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 
b) změnu příjemce finančního daru ve výši 5.000,- Kč z VANESTA reklama s.r.o. na PROtony 

Agentura s.r.o. na pořádání charitativního běhu 
a uzavření příslušné darovací smlouvy 
 
c) poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč v rámci veřejné sbírky pořádané Diecézní 

charitou ostravsko-opavskou za účelem „Pomoci obětem konfliktu“ v souvislosti s válkou 
na Ukrajině 
 

2. souhlasí  
s užíváním znaku obce Dětmarovice v souvislosti s propagací charitativního běhu RUN FOR 
LIFE 2022 
 
1193/44 bere na vědomí 
1. Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2021 
2. informaci o vyřazení movitého majetku 
  
1194/44 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
přijetí darovací nabídky spoluvlastnických podílů ve výši 2/66 k pozemkům parc. č. 1032/2 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1848 m2, 1040/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 40 m2 a 1054 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 212 m2 v k.ú. 
Dětmarovice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 
390/42, Praha 2-Nové Město  
 
1195/44 schvaluje 
zřízení věcných břemen – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Dětmarovice 
za jednorázovou úhradu dle sazeb za zřízení věcných břemen stanovených radou obce dne 
07.07.2014 usn. č. 1527/58 a 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. 4481, 4703/8, 4927/3 a 4927/6 všechny ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Dětmarovice ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby 
vodovodního řadu o délce 507,35 bm vedené v rámci stavby „Dětmarovice, od čp. 576 po čp. 
1153 – výměna vodovodního řadu“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou 
úhradu ve výši 76.102,50 Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 2 
na části pozemků parc. č. 4271, 4276/2, 153, 198, 211/1, 4172/1, 4098, 4927/7, 3631/18 a 
3649 všechny ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve prospěch společnosti 
Severomoravské vodovody a kanlizace Ostrava a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 
1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu 
a vjezdu, oprav a údržby vodovodního řadu o délce cca 992,1 bm vedené v rámci stavby 
„Dětmarovice, od čp. 789 po čp. 516 – výměna vodovodního řadu, 1. etapa“, při zabřemenění 
pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši cca 150,- Kč/bm navýšenou o platnou 
DPH 
 
dle bodu 3 
na části pozemků parc. č. 4955, 4983, 4914, 4915 všechny ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4971 orná půda v k. ú. Dětmarovice, parc. č. 274, 256, 273/1 všechny ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 319/19, 495/16, 495/11 všechny orná půda, parc. č. 543/2 ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Koukolná 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 podzemního kabelového vedení VN a zemní 
optický kabel o délce cca 1016 bm vedené v rámci stavby „Dětmarovice, kVN z TR na VN 60“, 
při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 126.180,- Kč 
navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 4 
na části pozemků parc. č. 2713/25 a 2715/1 všechny  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 5 bm vedené v rámci stavby „Dětmarovice č. parc. 2713/24, 
příp. NNk“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- 
Kč navýšenou o platnou DPH 
 
1196/44 vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Opravy výtluků na komunikacích v katastru 
obce Dětmarovice“ firmu JHF Heřmanovice, spol. s r.o., IČ: 47972912, Heřmanovice 523, 
793 74 Heřmanovice. 
 
1197/44 schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací – podružný vodoměr  
 
1198/44 schvaluje 
„Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“ 
 
1199/44 schvaluje 
poskytnutí finančního daru až do výše 2 500,- Kč na osobu na ozdravný pobyt v roce 2022 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 25 
občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
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1200/44 schvaluje 
text výzvy na akci „Plošné opravy povrchů komunikací v obci Dětmarovice – ASFALT“ dle 
předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového 
řízení 
 
1201/44  
1. schvaluje 
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem  „Rekonstrukce koupelen v budově čp. 
670 v Dětmarovicích – Dům s pečovatelskou službou“ z ekonomických důvodů  
2. ukládá  
příslušnému referentovi vyhlásit novou výzvu na zhotovení výše uvedené zakázky v druhé 
polovině roku 2022 
 
1202/44 schvaluje 
rozbory hospodaření Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové organizace, 
za rok 2021 
 
1203/44 schvaluje 
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, 
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 
 
1204/44 schvaluje 
ponechání zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 402.469,99 Kč Základní 
škole a Mateřské škole Dětmarovice, příspěvková organizace, s rozdělením: 
příděl do fondu odměn (25% hosp.výsledku-zaokr.)     ………………………….  100.617,-    Kč 
příděl do rezervního fondu (75% hosp.výsledku  )        ………………………….  301.852,99 Kč 
 
1205/44 schvaluje 
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, pro rok 
2022 dle předloženého návrhu 
 
1206/44 schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí daru Základní škole a Mateřské škole Dětmarovice, 
příspěvková organizace ve výši 4 000,- Kč od Štefana Škorvana, Slovenská 2895, Karviná - 
Hranice, IČ: 62306456 
 
1207/44 schvaluje 
navýšení příspěvku na neinvestiční výdaje pro rok 2022  Základní škole a Mateřské škole 
Dětmarovice, příspěvková organizace ve výši 90 000,- Kč  
 
1208/44 schvaluje 
cenu vstupenky na koncert „Muzikál – moje láska“ konaný 08.05.2022  ve výši 200 Kč 
 
1209/44 odkládá 
výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu pod názvem „Zpracování projektové 
dokumentace pro využití fotovoltaiky na střechách budov ZŠ Dětmarovice, DPS č. p. 670, 
Domova pro seniory U Kaple, MŠ Koukolná, obecního úřadu  a Dělnického domu“ do příští 
schůze rady obce    
 
1210/44 schvaluje 
změnu účelu užívání objektu čp. 960 v Dětmarovicích z DPS na sociální bydlení pro uprchlíky 
z Ukrajiny v rámci humanitární pomoci   
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                                                             Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


