
U S N E S E N Í 
 

50. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne 10.10.2022 
 
 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
1343/50 schvaluje 
program 50. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 10.10.2022 
 
1344/50 schvaluje 
rozpočtové opatření č. 14 úpravy schváleného rozpočtu roku 2022 k 10.10.2022 
dle předloženého návrhu  
 
1345/50 schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.02.2022 k akci pod názvem 
„Dodávka vybavení interiéru sportovní haly v Dětmarovicích“  
 
1346/50 schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.07.2021 k akci pod názvem 
„Sportovní hala Dětmarovice“  
 
1347/50 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. 2690/1  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 nadzemního vedení a sloupu 
VN  o délce 18,09 bm vedené v rámci stavby „Dětmarovice - posunutí sloupu VN parc. č. 
2642/7“, za jednorázovou úhradu ve výši 7100,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
dle bodu 2 
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 84 k. ú. Dětmarovice ve vlastnictví 
České republiky – Státní pozemkový úřad ve prospěch obce Dětmarovice spočívající v právu 
zřízení kanalizační přípojky k budově pošty v Dětmarovicích č.p. 320 v předpokládaném 
rozsahu 73,41 m2 za smluvní cenu dle znaleckého posudku 
 
1348/50 bere na vědomí 
informaci o nekonání  kulturní akce Talk show s p. Halinou Pawlowskou 
 
1349/50 bere na vědomí 
informaci o přípravě nového Organizačního řádu Obecního úřadu Dětmarovice k 01.01.2023 
 
1350/50 schvaluje 
zavedení repre fondu tajemníka ve výši 30 000,- Kč/rok od roku 2023, a to 10 000,- Kč 
na občerstvení a 20 000,- Kč na dary 
 
1351/50 schvaluje 
použití částky 300 000,- Kč z fondu investic k pokrytí úhrady firmě Ing. Dušan Kolek za práce 
spojené se zpracováním projektové dokumentace „Nadstavba objektu B jídelny ZŠ a MŠ 
Dětmarovice 
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1351/50 schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2022 k akci 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“ 
 
1352/50 
1. schvaluje 
ukončení nájmu na objekt restaurace Rumcajs č. p. 334 v Dětmarovicích s nájemcem paní 
Simonou Mückovou k 31.10.2022 
 
2. ukládá 
a) jednat s nájemcem paní Simonou Mückovou o způsobu  úhrady nesplacené části 

nájemného za objekt restaurace Rumcajs č. p. 334 v Dětmarovicích 
b) příslušnému referentovi zveřejnit záměr pronájmu objektu restaurace Rumcajs č.p. 334 

v Dětmarovicích od 01.01.2023 
 
1353/50 ukládá 
příslušnému referentovi připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení na veřejnou 
zakázku svozu komunálního odpadu v Dětmarovicích se zahájením služby od 01.01.2024 
 
1354/50 ukládá 
příslušnému referentovi zajistit do 31.03.2023 vykácení tújí na hřbitově u smuteční síně 
sousedící s objektem sídla firmy Mazurek, s. r. o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman v. r.                                                             Ing. Marek Svrčina v. r. 
starosta obce                                                                                 místostarosta obce 


