USNESENÍ
47. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 06.06.2022
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
1265/47 schvaluje
program 47. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 06.06.2022
1266/47 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2021,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 2021, a to bez
výhrad
1267/47 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021
1268/47
1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 úpravy
předloženého návrhu

schváleného rozpočtu roku 2022 k 06.06.2022 dle

2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
rozpočtové opatření č. 9 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 29.06.2022
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 29.06.2022 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 104.889.744 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 184.185.195 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 79.295.451 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2021
ve výši 79.295.451 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2022
1269/47 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
přípravu rozpočtu obce na rok 2023 – návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok
1270/47 schvaluje
dle bodu 1
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku 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 dne 09.08.2021 usn. č. 1051/37, a to na části pozemku parc.
č. 4127/1 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 6 bm
vedené v rámci stavby „Dětmarovice č. parc. 4208/13, příp. NNk“, při zabřemenění pozemku
v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč navýšenou o platnou DPH
dle bodu 2
zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 4929/1 ve vlastnictví ČR –
Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle,

IČ: 65993390, spočívající v právu umístění a provozování inženýrské sítě – vodovodní přípojky
v délce 2x 15,3 m v rámci stavby „Technické oddělení sálu Motorestu, Dětmarovice č.p. 1071“
ve prospěch pozemků parc. č. 4042/7 a 4042/1 při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m za
jednorázovou úhradu 1 072,46 Kč bez DPH + koeficient inflace platný k datu předložení
geometrického plánu, vše za podmínky, že vodovodní přípojka bude provedena protlakem
1271/47
1. ukládá
referentovi majetkové správy zajistit vyvěšení níže uvedeného záměru, a to:
- prodej části pozemku parc. č. 819/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 60 m 2 a
části pozemku parc. č. 810 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 15 m2 obě v k. ú.
Dětmarovice
2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice
2.1. schválit
dle bodu 1
prodej části pozemku parc. č. 819/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 60 m2 a části
pozemku parc. č. 810 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 15 m2 vše v k. ú. Dětmarovice
Lukáši Ruskovi, Dětmarovice 1402 za smluvní cenu ve výši 60,- Kč//m2 + náklady řízení
po zaměření
dle bodu 2
přijetí darovací nabídky podílu 1/29 pozemku parc. č. 1089 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 5 173 m2 od vlastníka ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 , IČ: 69797111
2.2. neschválit
dle bodu 3
odkoupení podílu ½ pozemků parc. č. 41 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 391 m2,
parc. č. 4345 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1049 m2 a parc. č. 4363/1 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 11184 m2 Kč/m2 vše v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníků, a to podíl
⅙ Jiřina Suchánková, Čsl. Armády 2956/35, Karviná-Hranice, podíl vlastní podíl ⅙ Ing. Jiří
Bednarčík, Karbenská 2298/29, Krnov a podíl ⅙ Ing. Zdeněk Bednarčík, Nepelova 949/3,
Praha-Hloubětín za smluvní cenu 100,- Kč/m2
dle bodu 4
odkoupení pozemků prac. č. 4825/4 orná půda o výměře 1371 m2, parc. č. 4826/5 ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 296 m2 oba v k. ú. Dětmarovice od vlastníka VIAGEM a.s.,
Sokolovská 131/86, Praha 8-Karlín za smluvní cenu 1200,-Kč/m2
1272/47 vybírá
jako realizátora „18. Obecní slavnosti v Dětmarovicích“ dne 03.06.2023 LIVE MUSIC
AGENCY - Tomáš Skupina, Střední 385, Pustá Polom, IČ: 87517639, nabídka dle varianty B)
1273/47 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 8
občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
1274/47 schvaluje
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková
organizace, Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů
v průběhu druhého pololetí školního roku 2021/2022
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1275/47 schvaluje
uzavření Smlouvy č. 1538/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2022
1276/47 schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku (daru) ve výši 1.000 Kč Základní škole a Mateřské škole
Prameny, Karviná, příspěvkové organizaci, se sídlem Karviná – Ráj, Prameny 838/10, IČ:
72035480, za účelem zakoupení věcných darů pro soutěžící v pěvecké soutěži KARVINSKÝ
TALENT 2022 a uzavření příslušné Darovací smlouvy na finanční dar dle ust. § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
1277/47 bere na vědomí
informaci o možném přesunutí požárního čidla a úpravy oken v kuchyni objektu Domova
pro seniory
1278/47 bere na vědomí
informaci o přípojce plynu a tepelném čerpadlu pro sál Motorestu Koukolná
1279/47 bere na vědomí
informaci o možnosti rozšíření přípojných míst Wi-Fi free v obci
1280/47 schvaluje
doplnění usnesení Rady obce Dětmarovice ze dne 09.05.2022 č. 1256/46 bod 2.2. , a to
o navýšení ceny o platnou DPH u finanční náhrady za věcné břemeno
1281/47 schvaluje
1. výpověď ze smlouvy o odchytu a ustájení a sběru uhynulých zvířat firmou Mirpal, spol. s.r.o.,
a to ke dni 30.06.2022
2. uzavření smlouvy se zhotovitelem služby spolkem Tlapkovi patroni, z.s. na odchyt psů a
ustájení a sběru uhynulých zvířat na území obce Dětmarovice, a to od 01.07.2022
1282/47 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
v souladu s 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
pořízení změny č. 3. územního plánu Dětmarovice
1283/47 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 45 % uznatelných nákladů na akci
pod názvem „Zateplení Dělnického domu č.p. 110“
1284/47 projednala
nabídku MF DNES na zveřejňování informací o letních akcích v magazínu NÁŠ KRAJ
1285/47 souhlasí
s projednáním řešení změny osoby technického dozoru stavby sportovní haly, případně
ukončením smluvního vztahu k 30.06.2022 a následným výběrem nového technického dozoru
1286/47 schvaluje
přípravu programu 22. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 29.06.2022
Ing. Ladislav Rosman v. r.
starosta obce

Ing. Leonard Mynář v. r.
místostarosta obce
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