
U S N E S E N Í 
 

46. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 09.05.2022 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
1245/46. schvaluje 
program 46. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 09.05.2022 
 
1246/46 schvaluje  
rozpočtové    opatření  č.  7   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2022  k   09.05.2022 dle 
předloženého návrhu 
 
1247/46 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 14 
občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
 
1248/46 schvaluje  
uzavření Smlouvy o sběru a likvidaci jedlých olejů s firmou TRAFIN OIL, a.s., se sídlem 
Kopeční 1008/12, Slezská Ostrava, IČ:27789080 na 9 stanovištích v obci bezplatně 
 
1249/46 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
poskytnutí druhého daru Římskokatolické farnosti na zvýšené náklady na pořízení sochy 
v požadované výši 50.000 Kč a uzavření příslušné darovací smlouvy 
 
1250/46 schvaluje  
ocenění 7 pedagogů ZŠ Dětmarovice za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci formou 
peněžní poukázky ve výši 4 000,- Kč  
 
1251/46 schvaluje 
úpravu nezpevněné části hráze rybníka Větrov nasypáním 5t strusky frakce 08  
 
1252/46 schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.07.2021 k akci pod názvem 
„Sportovní hala Dětmarovice“ 
 
1253/46 schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské autobusové 
dopravy ve městě Orlová na rok 2022 mezi obstaravatelem městem Orlová a objednatelem 
obcí Dětmarovice v rozsahu služeb, které dopravce poskytuje jejich občanům, zálohovou 
částkou  734 000,- Kč 
 
1254/46 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 Neo homes development s.r.o., IČ: 06750478, 5. máje 1130/1, 155 00 
Praha 5-Stodůlky, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby 
vodovodní přípojky  
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- o délce cca 2 x 1 bm vedené v rámci stavby „Novostavba rod. dvojdomku č. parc. 2713/1 
v k. ú Dětmarovice“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu 
ve výši 150,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 

- o délce cca 2 x 1 bm vedené v rámci stavby „Novostavba rod. dvojdomku č. parc. 2713/41 
v k. ú. Dětmarovice“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve 
výši 150,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 

- o délce  cca 1 bm vedené v rámci stavby „Novostavba RD č. parc. 2713/42 v k. ú. 
Dětmarovice“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 
150,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 

- o délce cca 2 x 1 bm vedené v rámci stavby „Novostavba rod. dvojdomku č. parc. 2713/43 
v k. ú. Dětmarovice“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve 
výši 150,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 

- o délce cca 1 bm vedené v rámci stavby „Novostavba RD č. parc. 2713/44 v k. ú. 
Dětmarovice“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 
150,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 

- o délce cca 2 x 1 bm vedené v rámci stavby „Novostavba rod. dvojdomku č. parc. 2713/45 
v k. ú. Dětmarovice“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve 
výši 150,- Kč/bm, ale min. paušálně 600,- Kč navýšenou o platnou DPH 

 
1255/46 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
přijetí darovací nabídky podílů pozemku parc. č. 1089 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 5173 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků: 
Marie Stáňová, Dětmarovice 686, podíl 3/116   
Alexander Střelec, Dětmarovice 648, podíl 3/116 
Oldřich Svrčina, Dětmarovice 1098, podíl 1/29 
 
1256/46   
1. ruší 
1. 1. část usnesení č. 443/13 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. 243-278c/2018 s vlastníky pozemků parc. č: 

- 88  v k. ú. Koukolná, vlastnické právo Rohová Pavla Bc., Šebečková Irma, Borovského 
694/52, 734 01 Karviná-Ráj“ 
 

1. 2. část usnesení č. 450/13 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. 2741-278e/2018 s vlastníky pozemku parc. č: 

- 4000/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava- 
Moravská Ostrava 
 

1. 3. 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 pozemku parc. č: 
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- 4000/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava- 
Moravská Ostrava 

 
1. 4. část usnesení č. 2073/60 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. 2673-3c/2018 s vlastníky pozemku parc. č: 

- 4000/1 v k.ú. Dětmarovice, vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava- 
Moravská Ostrava 

 
2. schvaluje 
2. 1. 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. 243-278c/2018  na části pozemku parc. č. 88 v k. ú. 
Koukolná 
 

2. 2.  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 1500,- Kč za smlouvu 

- dle geometrického plánu č. 2741-278e/2018, č. 2741-278g/2018, č. 2673-3b/2018, 
2673-3c/2018 na části pozemku parc.č. 4000/1 v k.ú. Dětmarovice. 

 
1257/46 schvaluje  
text výzvy k podání nabídky k nadlimitní veřejné zakázce pod názvem pořízení hasičského 
vozidla „Tatra 815–7 CAS 30 S3R 4×4“ dle předloženého návrhu 
 
1258/46 vybírá 
po projednání předložené nabídky 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“  
společnost ASA expert a.s., Lešetinská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 27791891  
  
1259/46 schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování  Senior taxi a Baby taxi v Dětmarovicích 
uzavřené dne 30.05.2019 mezi obci Dětmarovice a provozovatelem Pavlem Ulmanem, a to 
tak, že nová výše ceny bude činit částku 24 000,- Kč/měsíc s účinností od 01.06.2022 
 
1260/46 schvaluje  
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování služby přepravy osob (školní autobus), č.j. 
OÚD/2868/2019/CA, uzavřené dne 07.08.2019, mezi obcí Dětmarovice a spol. CK DAKOL, 
s.r.o., a to tak, že nová výše ceny činí částku 1.600 Kč bez DPH/4 transporty/den, oproti 
stávající ceně 1.300 Kč bez DPH/4 transporty/den s účinností od 10.05.2022   
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1261/46  
1. bere na vědomí 
schválení projektu „Cyklistické propojení Dětmarovice a Godow/ Połączenie rowerowe 
Dziećmorowice i Godów“ Euroregionálním řídícím výborem Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński na 13. zasedání dne 28. dubna 2022 k financování. 
 
2. schvaluje 
2.1. vyhlášení zakázky malého rozsahu na vypracování technické studie na přemostění řeky 

Olše mezi obcemi Dětmarovice a Godow lávkou pro pěší a cyklistický provoz v rozsahu 
schválené dotace z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – 
Śląsk Cieszyński, programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika dle 
předložené zadávací dokumentace (v příloze znění) 

2.2. komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v zakázce malého rozsahu na 
vypracování  technické studie ve složení: 

 Ing. Ladislav Rosman  

 Mgr.. Libor Staňa                    

 Miroslav Wowra                    
       Náhradníky jsou Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Radka Filipová, Václav Kyjonka 
2.3. zveřejnění zadávací dokumentace na web stránkách obce a rozeslání přímo těmto 

společnostem: 
1) Dopravoprojekt Ostrava s.r.o. 
2) Ing. Pavel Kurečka Mosty s.r.o., Ostrava Zábřeh 
3) MSS-projekt s.r.o., Vsetín 
4) FIALA ARCHITECTS s.r.o., Třinec 

 
1262/46  
1. bere na vědomí 
informaci o uložených pokutách Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za přestupek 
při  uveřejňovaní podle § 269 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 
2. rozhodla 
udělit zodpovědnému referentovi za uloženou pokutu výtku s ponaučením bez finančního 
postihu s přihlédnutím na řešení prvních zakázek v rámci zástupu za mateřskou dovolenou  
 
1263/46 bere na vědomí 
1. informaci o zrušení vystoupení Leony Machálkové dne 08.05.2022 v rámci oslavy Dne 

matek z technických důvodů 
2. informaci o možnosti napojení cca 12 rodinných domů na kanalizaci realizovanou obcí 

Doubrava 
3. informaci  

- o rezignaci Mgr. Michaela Branného z funkce zastupitele obce 
- o rezignaci Aleny Sznapkové na mandát zastupitele  
- o nastoupení MUDr. Elišky Lazarové do funkce členky zastupitelstva obce 

 
1264/46 souhlasí 
s přijetím 6 zaměstnanců vedených na úřadu práce v rámci výkonu veřejně prospěšných prací 
na dobu určitou od června 2022 do listopadu 2022 pro sezónní dělnické práce v obci 

  
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                                                             Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


