
U S N E S E N Í 

49. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 05.09.2022

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 

1316/49 schvaluje 
program 49. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 05.09.2022 

1317/49 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.07.2022 

1318/49 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí 
srovnání daňových příjmů obce k 31.07. let 2021 a 2022 

1319/49 
1. schvaluje
rozpočtové    opatření  č.  12   úpravy     schváleného  rozpočtu  roku  2022  k   05.09.2022 dle
předloženého návrhu

2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
rozpočtové opatření č. 13 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 21.09.2022
a

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 21.09.2022 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 106.218.982 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 186.914.343 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 80.695.451 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2021

ve výši 80.695.451 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2022

1320/49 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit 
střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice pro roky 2023 - 2025 dle předloženého návrhu 

1321/49 schvaluje 
uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice“ mezi Obcí Dětmarovice 
jako poskytovatelem a Moravskoslezským krajem jako příjemcem v rámci realizace projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření“ (viz. 
usnesení ZO č. 54/4 ze dne 13.03.2019), a to: 
1. ve výši 20.000.- Kč (pro 2 konečné uživatele) dle předloženého návrhu
2. ve výši 20.000.- Kč (pro 2 konečné uživatele) dle předloženého návrhu 

1322/49 
1. ukládá
referentovi majetkové správy zajistit vyvěšení níže uvedeného záměru, a to:
prodej části pozemku parc. č. 4982 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 850 m2 

v k. ú. Dětmarovice
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2. ruší 
dle bodu 1 
část usnesení Rady obce Dětmarovice č. 1219/45 ze dne 11.04.2022 dle bodu 2 ve znění: 
„Rada obce Dětmarovice doporučuje Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit  
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 Pavlu 
Kondziolkovi, Závada 6, Petrovice u Karviné za smluvní cenu dle znaleckého posudku + 
náklady řízení po zaměření“ 
 
3. doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice 
3.1. zrušit 
dle bodu 1 
část usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 353/22 ze dne 29.06.2022 dle bodu 1 
ve znění: „Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje 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 Pavlu Kondziolkovi, Závada 6, Petrovice u Karviné za smluvní 
cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení po zaměření“ 
 
3.2. schválit 
dle bodu 1 
prodej pozemku parc. č. 4971 orná půda o výměře 9451 m2, část pozemku parc. č. 4982 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 850 m2 a pozemku parc. č. 4956 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 810 m2 vše v k. ú. Dětmarovice  žadateli Pavlu 
Kondziolkovi, Závada 6, Petrovice u Karviné za smluvní cenu dle znaleckého posudku + 
náklady řízení po zaměření 
 
dle bodu 2 
přijetí darovací nabídky podílu 3/116  pozemku parc. č. 1089 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 5173 m2 v k. ú. Dětmarovice od spoluvlastníka Hany Strouhalové, 
Dětmarovice 1137 
 
dle bodu 3  
prodej části pozemku parc. č. 489 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 322 m2 
v k. ú. Dětmarovice žadatelům Martině a Patriku Matysovi, Dětmarovice čp. 435 za stanovenou 
cenu 60,-Kč/m2  
 
1323/49 bere na vědomí 
zprávu o činnosti výjezdové jednotky JSDH Dětmarovice za rok 2021 dle předloženého 
materiálu 
 
1324/49 schvaluje 
stanovení obřadních dní a hodin pro konání svatebních obřadů v roce 2023 dle předloženého 
návrhu 

1325/49 schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.12.2021 k akci pod názvem 
„Parkovací plocha k rekreační oblasti u Olše v Dětmarovicích“ 
 
1326/49 vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku v podlimitním otevřeném řízení na realizaci 
akce pod názvem „Zateplení budovy Dělnického domu v Dětmarovicích“ firmu HAOSPOL 
s.r.o., Havířov – Prostřední Suchá, ul. U Hřiště čp. 775/12, IČ: 25855506 
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1327/49 vybírá 
po projednání předložených nabídek na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) k akci 
pod názvem „Zateplení Dělnického domu v Dětmarovicích – TDS“ firmu Stavební Klinika s.r.o., 
Kopťovo čp. 588, Václavovice, IČ: 03368777  
 
1328/49 schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.07.2021 k akci pod názvem 
„Sportovní hala Dětmarovice“  
 
1329/49 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  dne 09.08.2021 usn. č. 1051/37, a to:  
 
dle bodu 1 
na části pozemků parc. č. 3885  ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, spočívající 
v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby přípojky NNk o délce cca 3 bm 
vedené v rámci stavby „Dětmarovice parc. č. 3884, příp. NNk“, při zabřemenění pozemku 
v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 2000,- Kč navýšenou o platnou DPH za 
podmínky, že přípojka bude  provedena  protlakem a v případě dotčení bude provedena 
oprava v celé šíři a délce dotčení 
 
dle bodu 2 
na části pozemku parc. č. 1705/2  ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice, ve 
prospěch žadatelky Jiřiny Hartlové, Závada 198, Petrovice u Karviné, spočívající v právu 
zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby vodovodní přípojky o délce cca 24 bm 
vedené v rámci stavby „Dětmarovice, prodloužení vodovodního řadu“, při zabřemenění 
pozemku v šířce do 1 m za jednorázovou úhradu ve výši 94,- Kč/bm navýšenou o platnou DPH 
za podmínky, že, přípojka bude provedena protlakem v místech, kde to bude technologicky 
možné, jinak výkopem rýhy a v případě dotčení bude povrch komunikace uveden 
do původního stavu 
 
dle bodu 3 
na části pozemků parc. č. 4098  ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dětmarovice ve 
prospěch společnosti GasNet Služby s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno-
Zábrdovice, spočívající v právu zřízení a provozování, vstupu a vjezdu, oprav a údržby 
přípojky plynu o délce cca 8 bm vedené v rámci stavby „Z-REKO MS Dětmarovice 1150, číslo 
stavby: 7700104521“, při zabřemenění pozemku v šířce do 1 m na obě strany za jednorázovou 
úhradu ve výši 150,- Kč/bm navýšenou o platnou DPH, přípojka bude provedena výkopem a 
povrch komunikace bude uveden do původního stavu 
 
1330/49 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 
4 občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany 
 
1331/49 doporučuje 
Zastupitelstvu obce Dětmarovice  
1. vzít na vědomí 
návrh na generální rekonstrukci a opravu interiéru objektu Dělnického domu č. p. 110 
2.  schválit 
zařazení akce generální rekonstrukce a oprava interiéru objektu Dělnického domu č. p. 110 
ve výši 10 mil Kč  do rozpočtu na rok 2023 
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1332/49  
1. schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi Ladislavou Ozcadlou, bytem Dětmarovice č. p. 
1419 a obcí Dětmarovice ze dne 10.07.2018 na nebytové prostory v 1. patře budovy č. p. 320 
v Dětmarovicích, a to k 31.10.2022 
 
2. bere na vědomí 
záměr využití nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 320 v Dětmarovicích pro potřeby 
obecního úřadu   
 
1333/49 schvaluje 
po projednání jediné předložené nabídky na zakázku „Zimní údržba komunikací v obci 
Dětmarovice v zimním období 2022/2023“ dle „Plánu zimní údržby místních a účelových 
komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Dětmarovice na zimní období 2022/2023“ 
výběr firmy Poskytování technických služeb Lukáš Wojtas, Rolnická 195, 735 14 Orlová, IČ: 
74219278 
 
1334/49 vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku v nadlimitním otevřeném řízení na dodávky 
pod názvem „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH – Dětmarovice“ 
firmu THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 46508147 
 
1335/49 schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2022 uzavřené dne 26.04.2022 k akci 
pod názvem „Oprava místní komunikace 34c na parc. č. 773 v k. ú. Dětmarovice“- dešťová 
kanalizace 
 
1336/49 bere na vědomí 
pozastavení prací u akce pod názvem „Plošná oprava místní komunikace č. 34c - ASFALT“ 
z důvodu řešení sanace pláně pod touto komunikací 
 
1337/49 schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 03/01/2019/MIK uzavřené dne 14.03.2019 k akci 
pod názvem „Změna č. 2 ÚP Dětmarovice“ 
 
1338/49 schvaluje 
přesun částky 10 000 Kč mezi repre fondy starosty z položky dary na položku pohoštění 
 
1339/49 schvaluje  
uzavření Dodatku č. 2 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 2.400 Kč bez DPH/4 transporty/den, oproti 
stávající ceně 1.600 Kč bez DPH/4 transporty/den s účinností od 19.09.2022   
 
1340/49 schvaluje 
program 23. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 21.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                                                             Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


