USNESENÍ
45. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 11.04.2022
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
1213/45. schvaluje
program 45. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 11.04.2022
1214/45
1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 úpravy
předloženého návrhu

schváleného rozpočtu roku 2022 k 11.04.2022 dle

2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 27.04.2022
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 27.04.2022 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 103.752.300 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 174.547.751 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 70.795.451 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2021
ve výši 70.795.451 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2022
1215/45 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.03.2022
1216/45
1. schvaluje
a) dotace organizacím na účel dle žádosti – viz přehled přidělených částek:
Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dětmarovice na pořádání 3. závodu Českého poháru
v turistickém závodě ve výši
20.000,- Kč
Domovu Vesna, příspěvkové organizaci na provoz pobytové soc. služby ve výši 10.000,- Kč
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
b) poskytnutí finančních darů ve výši
Domovu Alzheimer Darkov z.ú. ve výši
Lince bezpečí, z.s. ve výši
a uzavření příslušných darovacích smluv

5.000,- Kč
2.000,- Kč

2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dětmarovice na činnost ve výši 200 000,- Kč a
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
1217/45 schvaluje
přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování sociálních
služeb ve výši 300.000 Kč dle oznámení KÚ MSK ze dne 18.03.2022 a uzavření příslušné
smlouvy

1218/45 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
„Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2021“
1219/45
1. ukládá
referentovi majetkové správy zajistit vyvěšení níže uvedených záměrů, a to:
- pronájem části pozemku parc. č. 2685/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 2125 m2 v k. ú.
Dětmarovice
- prodej pozemku parc. č. 4971 orná půda o výměře 9451 m2, část pozemku parc. č. 4982
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1536 m2 a pozemku parc. č. 4956 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 810 m2 vše v k. ú. Dětmarovice
- prodej části pozemku parc. č. 489 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 552 m 2
v k. ú. Dětmarovice
2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice
2. 1. schválit
dle bodu 2
1. prodej pozemku parc. č. 4971 orná půda o výměře 9451 m2, část pozemku parc. č. 4982
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1536 m2 a pozemku parc. č. 4956 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 810 m2 vše v k. ú. Dětmarovice žadateli P. K.,xxx
za smluvní cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení po zaměření
2. odkoupení pozemků parc. č. 273/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m 2,
parc. č. 273/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 135 m2, parc. č. 273/11 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2 vše v k. ú. Koukolná za smluvní cenu 60,- Kč/m2
+ náklady řízení a pozemků parc. č. 219 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2399 m2,
parc. č. 218 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1462 m2 a podíl ⅔ pozemku parc. č. 220
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 5337 m2 vše v k. ú. Koukolná od vlastníka P. K. xxx
za smluvní cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení
dle bodu 3
prodej části pozemku parc. č. 489 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 300 m2
v k. ú. Dětmarovice žadatelům M. a P. M. xxx, za smluvní cenu ve výši 60,-Kč/m2 + náklady
řízení po zaměření
2. 2. neschválit
dle bodu 2
odkoupení pozemku parc. č. 211 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 567 m2 v k. ú.
Koukolná od vlastníka P. K. xxx
dle bodu 4
odkoupení podílu ⅙ pozemků parc. č. 4364 o výměře 1929 m2, parc. č. 4374 o výměře 1642
m2, parc. č. 4387 o výměře 4213 m 2, parc. č. 4389/1 o výměře 9161 m2, parc. č. 4390
o výměře 26570 m2, parc. č. 4397/9 o výměře 4997 m2, parc. č. 4397/10 o výměře 520 m2,
parc. č. 4400 o výměře 1013 m2 vše lesní pozemek, parc. č. 4345 o výměře 1049 m2, parc. č.
4361/1 o výměře 3800 m2, parc. č. 4361/2 o výměře 1147 m2 vše ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 41 o výměře 391 m2, parc. č. 4363/1 o výměře 11184 m2 obě ostatní plocha, neplodná
půda vše v k. ú. Dětmarovice od vlastníka J. S. xxx
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1220/45 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 to:
na části pozemku parc. č. 2714 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby přípojky
NNk o délce cca 3 bm vedené v rámci stavby „Dětmarovice č. parc. 2713/39, příp. NNk“, při
zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč navýšenou
o platnou DPH
1221/45 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 9
občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
1222/45 schvaluje
žádost o hostování na pouti v Dětmarovicích dle žádosti majitele p. Ladislava Spilky
1223/45 vybírá
zhotovitele Veřejné zakázky malého rozsahu - „Oprava místní komunikace č. 34c na parc. č.
773 v k. ú. Dětmarovice“ – odvodnění komunikace
1224/45 schvaluje
snížení rychlosti na místní komunikaci č. 11b (tzv. „Obecnina“) na pozemku parc. č. 1865/2 a
1865/1 v k. ú. Dětmarovice od hranice Dětmarovice/Orlová po dům čp. 424 umístěním
dopravního značení „Zóna 30 km/hod.“
1225/45 schvaluje
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchů komunikací v obci
Dětmarovice - ASFALT“ výběr firmy STRABAG a.s. IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5-Jinonice
1226/45 schvaluje
změnu kulturního programu, a to Talk show s p. Halinou Pawlowskou, namísto původního
cestopisného večera Vandráci - Vagamundos
1227/45 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
přípravu na obecní slavnost v roce 2023 v celkové částce 850 000 Kč, tj. interpreti 700 000 Kč
a ostatní 150 000 Kč
1228/45 schvaluje
opravu kříže v Koukolné z roku 1872 za cenu ve výši 127 534,00 Kč dle zaslané nabídky
restaurátora p. Reného Seifrieda
1229/45
1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na Dělnický dům čp. 110 včetně smlouvy na vybavení objektu čp.
110 s nájemcem p. Alexandrem Svoreněm, a to ke dni 30.06.2022
2. ukládá
příslušnému referentovi zajistit vyvěšení záměru pronájmu objektu Dělnického domu čp. 110
včetně vybavení od 01.07.2022
3

1230/45 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 s úpravou návrhu smlouvy o dílo
1231/45 bere na vědomí
nabídku spol. DIALux na výměnu veřejného osvětlení podél komunikace I/67 v Dětmarovicích
1232/45 souhlasí
s pokračováním v soudním sporu s projektantem Ing. Šnapkou – komunikace na parc. č. 1200
v k. ú. Dětmarovice
1233/45 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
pořízení hasičského vozidla „Tatra 815-7 CAS 30 S3R 4x4“ do výše 8 500 000,- Kč vč. DPH
1234/45 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
záměr realizace stavby pod názvem „Nadstavba objektu „B“ jídelny ZŠ a MŠ Dětmarovice“
1235/45 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
investiční akci pod názvem „Prodloužení kanalizačního řadu trasy G1 ZŠ a Šlog“ zpracování
projektu
1236/45 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice udělit souhlas
1. se zapojením ZŠ a MŠ Dětmarovice, p. o. do projektu IROP MMR 2021+ infrastruktura
základních škol – Modernizace odborných učeben v ZŠ Dětmarovice
2. se zahájením poptávkového řízení na vytvoření projektové dokumentace pro uvedený
projekt
3. s předfinancováním projektu ve výši 100%, tj. max. 5 000 000,- Kč v roce 2023 (závisí na
termínu vyhlášení dotačního titulu). Dotace bude činit 90% způsobilých výdajů projektu –
ex-post (předpokládaný termín 2024, 10% způsobilých výdajů projektu je spoluúčast
zřizovatele
1237/45 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice udělit souhlas
se zařazením investičního projektového záměru do Strategického rámce MAP – investiční
priority pro období 2021-2027 na ZŠ a MŠ Dětmarovice
1238/45 schvaluje
1. opravu místní komunikace č. 34c na pozemcích parc. č. 773 a 775 v k. ú. Dětmarovice
v celkové délce cca 90 m – položení asfaltu
2. opravu obrubníků v místě křížení místních komunikací č. 5b a 18c na parc. č. 4059/1 v k.ú.
Koukolná
1239/45 souhlasí
s nevysíláním v obecním rozhlase dne 1. května 2022 ke dni Svátku práce – proslov starosty
včetně reprodukce písní
1240/45 bere na vědomí
informaci o záměru rozšíření kapacit MŠ v Dětmarovicích souvisejících s nárůstem počtu nově
narozených dětí
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1241/45
1. ruší
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
- 235/2, 236/2 v k. ú. Dětmarovice, vlastnické právo M. M., bytem xxx“
2. schvaluje
zřízení věcného 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 smlouvy s vlastníky pozemků za jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcného
břemene-služebnosti stanovenou ve výši 100,- Kč za smlouvu
- dle geometrického plánu č. 2673-73d/2018 na části pozemků parc. č. 235/2 a 236/2
obě v k. ú. Dětmarovice
1242/45 odkládá
projednání žádosti o dorovnání měsíčního příspěvku na pokrytí PHM na provozování služeb
senior a baby taxi v Dětmarovicích
1243/45 schvaluje
poskytování případného ubytování v domě čp. 960 (bývalá DPS) uprchlíkům z Ukrajiny
výhradně prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
1244/45 schvaluje
přípravu programu 21. zasedání zastupitelstva obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman v. r.
starosta obce

Ing. Leonard Mynář v. r.
místostarosta obce
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