
U S N E S E N Í 
 

47.1. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 29.06.2022 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
1287/47.1. schvaluje 
program 47.1. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 29.06.2022 
 
1288/47.1. 
text výzvy na akci „Zimní údržba komunikací v obci Dětmarovice v zimním období 2022/2023" 
dle předloženého návrhu včetně příloh (krycí list, plán zimní údržby, mapa) a 
seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení  
 
1289/47.1. schvaluje 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošná oprava místní komunikace č. 34c - 
ASFALT“ výběr firmy STRABAG a.s. IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice  
 
1290/47.1. schvaluje 
text výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce 
koupelen v budově čp. 670 v Dětmarovicích II – Dům s pečovatelskou službou“ 
dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci 
výběrového řízení 
 
1291/47.1. vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) 
k akci pod názvem Sportovní hala Dětmarovice – TDS-II“ firmu Ing. Roman Koželuha, ul. 
Selská čp. 1554/69a, Havířov – Město, IČ: 68896875 a stanoví další pořadí: 
2. Vysplan s.r.o., IČ : 27717089, Jihlava 
3. Stavební Klinika s.r.o., IČ : 03368777, Václavovice 
 
1292/47.1. vybírá 
po projednání předložených nabídek na zpracování technické studie na zakázku „Cyklistické 
propojení Dětmarovice a Godow / Połączenie rowerowe Dziećmorowice i Godów“ firmu 
Dopravoprojekt Ostrava a. s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377 
 
1293/47.1. schvaluje  
rozpočtové    opatření  č.  10   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2022  k   29.06.2022 dle 
předloženého návrhu 
 
1294/47.1. 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 
3 občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
 
1295/47.1. schvaluje 
přidělení – nájem bytu č. 9 v domě s pečovatelskou službou čp. 670 paní Danuši Tomčíkové, 
a to od 01.07.2022 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                                                             Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


