Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne
13. prosince 2017 v 17.00 hodin v v banketce Dělnického domu
Přítomni:
Ing. Kamila Badurová
Ing. Karel Dobrovolný
Jana Formandlová
Ing. Lumír Jendryščík, MBA
Mgr. Michaela Kaděrová
Bc. Šárka Kepenyesová
Mgr. Anna Kiková
Ing. Miroslav Kozel
Ing. Ladislav Rosman
Mgr. Libor Stáňa
Ing. Marek Svrčina
Dagmar Šnapková
Miroslav Wowra
Josef Tomčík
Omluveni:
Ing. Leonard Mynář
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení
Rozpočtová opatření
Informace o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní akce
Informace o novele předpisů upravujících odměňování členů zastupitelstev
Střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice na období 2018-2020
Rozpočet obce Dětmarovice na rok 2018
Schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice
Žádost římskokatolické farnosti o dotaci na rok 2018
Žádost SK Dětmarovice o dotaci na rok 2018
Schválení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Karviná
Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2017
Plán práce kontrolního výboru na rok 2018
Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2017
Plán práce finančního výboru na rok 2018
Zpráva o činnosti výboru pro hornickou činnost v roce 2017
Plán práce výboru pro hornickou činnost na rok 2018
Plán práce zastupitelstva obce na rok 2018
Pozemková problematika
Požadavek členky zastupitelstva „Úprava vánoční výzdoby v naší obci“
Závěr

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. Ladislav Rosman, který úvodem zasedání
zastupitelstva obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva
obce, takže jednání je usnášeníschopné.
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Starosta obce navrhl, aby členy návrhové komise pro přípravu usnesení z tohoto zasedání
zastupitelstva obce byli zvoleni předseda – Dagmar Šnapkové, členové – Mgr. Anna Kiková a Ing.
Lumír Jendryščík.
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra tento návrh schválili.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Ověřovateli zápisu byli určeni Bc. Šárka Kepenyesová a Josef Tomčík, zapisovatelkou byla určena
pracovnice obecního úřadu paní Jarmila Popiolková.
Starosta obce dále uvedl, že je navrhováno, aby program zasedání se řídil podle pozvánky.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra tento návrh schválili.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
2. Rozpočtová opatření
Starosta obce k tomuto bodu programu sdělil, že předložené rozpočtové opatření představuje navýšení
daňových příjmů, navýšení transferových příjmů, předpoklad skutečně obdržených výší dotací do
konce roku 2017, navýšení přebytku z loňského roku o nevyčerpanou částku plánovaných investic
letošního roku.
Zároveň představil přítomným novou druhou účetní obce paní Ing. Gabrielu Litnerovou, která byla
přijata do pracovního poměru od 2.1.2017 s ohledem na nárůst práce na úseku účetnictví a rozpočtu
obce. V okolních obcích již dvě účetní všude mají.
Diskuse:
Paní Formandlová se dotazovala, zda je správný údaj u položky 3613. Podle ní je zde početní chyba.
Ing. Kozielová vysvětlila, že je to správně, jelikož byly prováděny rozpočtové úpravy radou obce,
úprava 1 mil. Kč je na dnešním zasedání zastupitelstva obce. V tabulkách se pak promítnou všechny
změny.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Mgr.
Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra
schválili rozpočtové opatření č. 17 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 13.12.2017a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 13.12.2017 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 75.286 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 82.087 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 6.801 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2016
ve výši 6.801 tis. Kč.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, Ing. Lumír Jendryščík, MBA se zdržel hlasování.
3. Informace o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní akce
Starosta obce k tomu uvedl, že členové zastupitelstva obce obdrželi písemný výčet dotací na investiční
i neinvestiční akce. Jsou zde vypíchnuty obecní akce s dotacemi. Největší objem představují dotace na
kanalizaci obce. Obci nebyla přiznána dotace na Domov pro seniory. Byli spolu s paní Nogovou a paní
Krůlovou tuto záležitost projednat na krajském úřadě. Bylo jim sděleno, že k rozdělení na dotace byla
částka 450 mil. Kč, požadavky představovaly 6 miliard Kč. Objem peněz na dotace byl směšně nízký.
Bylo jim doporučeno stavbu na dotaci znova přihlásit.
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Diskuse:
Paní Formandlová se dotazovala, že je zde uváděna částka 241 tis. Kč na další dotace. Z čeho se tato
částka skládá?
Pan starosta sdělil, že obci byly poskytnuty další drobnější dotace, např. dotace min. zemědělství 61
tis. Kč na opravu kříže na hřibově, na úpravu parku nadace ČEZ 50 tis. Kč, Nadace OKD 100 tis. Kč,
30 tis. Kč na vybavení školy.
Paní Formandlová požaduje, aby příště byly i tyto dotace podrobně rozepsány.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí informaci starosty obce o stavu uplatnění a čerpání
dotací k roku 2017.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
4. Informace o novele předpisů upravujících odměňování členů zastupitelstev
Pan starosta sdělil, že na základě zákonných úprav došlo u neuvolněných členů zastupitelstva obce
k navýšení maximální částky měsíční odměny, kterou lze poskytnout na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce. Je navrhováno výši odměn do konce volebního období nezvyšovat.
Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí informaci o novele předpisů upravujících
odměňování členů zastupitelstev.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice na období 2018 -2020
Starosta obce Ing. Ladislav Rosman sdělil, že tento materiál musí být zpracován na základě platných
zákonů. Byl sestaven za spolupráce paní účetní. Počítali s penězi, které má obec na účtech. Pokud se
bude realizovat kanalizace v obci i domov pro seniory, pak by v roce 2019 bylo nutné přijmout
překlenovací úvěr ve výši 15 mil. Kč.
Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice na období
2018 – 2020.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
6. Rozpočet obce Dětmarovice na rok 2018
Pan starosta konstatoval, že příprava rozpočtu byla prováděna dost dlouhou dobu. Členové
zastupitelstva obce obdrželi k návrhu rozpočtu pro příští rok komentář.
V návrhu rozpočtu jsou dvě položky, které je potřeba prodiskutovat.
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První je návrh výkupu pozemku „Bendův statek“ v objemu 2.100 tis. Kč. Jedná se o prostor v centru
obce. Je to jeden z mála volných prostorů v této části obce. Ví, že všichni nejsou pro jeho zakoupení.
Finanční výbor koupi nedoporučil. Zastupitelstvo obce by se mělo rozhodnout, zda pozemky se starým
objektem statku koupit. Měl by se udělat statický posudek na stávající zchátralou stavbu, rovněž
znaleckým posudkem ohodnotit pozemky. Cena za prodej celé nemovité věci je vlastníkem
požadována ve výši 2.100 tis. Kč. Měla by se nechat vypracovat studie. Každá obec se snaží mít na
svém území objekt s historickými předměty. Kdyby se dal stávající objekt statku opravit, mohla by se
zde zřídit selská jizba, muzeum se starými předměty. Dnes jsou tyto objekty pro mladé lidi zajímavé.
Je tu příležitost něco v obci mít. Přestavba nebude levná, muselo by se provést nové zastřešení
objektu. Na posledním zasedání zastupitelstva obce převládl názor, že zakoupení „Bendova statku“
není špatný nápad.
Druhá oblast k diskusi je Domov pro seniory. Je potřeba jej znova přihlásit na dotaci. Letos budou
žádosti reálněji administrovány – je zde nová vláda. Zahajovat stavbu koncem roku je pozdě. V návrhu
rozpočtu pro příští rok je pro tuto stavbu 5 mil. Kč. Po vydání stavebního povolení by se v květnu
příštího roku daly na pozemek přivést inženýrské sítě. V roce 2019 pak dále pokračovat se stavbou
s přijetím překlenovacího úvěru. Částka úvěru není pro obec neufinancovatelná. Při rekonstrukci
budovy obecního úřadu obec měla také úvěr v podobné výši, přitom roční rozpočet obce byl v té době
jen 4 mil. Kč.
Zbytek rozpočtu je ve výši, jak byl navrhován v září letošního roku.
Diskuse:
Ing. Jendyščík se dotazoval, jaké je k tomu stanovisko finančního výboru.
Předseda finančního výboru Ing. Kozel uvedl, že zasedání finančního výboru se uskutečnilo
27.11.2017. Usnesení finančního výboru je zveřejněno na stránkách obce. Nebude zde rozebírat celý
návrh rozpočtu. Rozpočet snad bude schválen. Mnoho oblastí rozpočtu nebylo zpochybňováno,
odrážejí i politická rozhodnutí přijatá radou či zastupitelstvem obce. Příjmová část rozpočtu je tvořena
daňovými i nedaňovými příjmy. Ve výdajové části jsou jednak mandatorní výdaje, kde je těžko
provádět nějaké zásadní úpravy. Výdaje jsou to, co chtějí realizovat zastupitelstva obce, tj. co se
opraví, které komunikace se opraví nebo postaví, nebo co bude určeno na kulturu. Názory na
jednotlivé oblasti jsou různé a vyvíjejí se. Výdaje na ekologické položky – likvidace odpadů i
odpadních vod jsou řádově ve stamilionech korun – tak to s financováním je. Jsou zde i výdaje
zavazující do budoucna, a to nejen na příští rok, neboť investice vytvářejí i další nespecifikované
výdaje. Nákupy s nejasným účelem. Názory ve finančním výboru se různí. Je tu žádost SK
Dětmarovice – projekt nádrže na vodu. Když budou napojeni na kanalizaci, budou platit stočné. Není
jasný způsob financování.
Dále jsou tu dvě věci:
- Domov pro seniory – finanční výbor nedoporučuje zahájit stavbu objektu bez konkrétního příslibu
dotace. Nebrání se provedení zasíťování pozemku. Finanční výbor není proti stavbě – snad se podaří
nějaké peníze na stavbu získat. V roce 2018 je v rozpočtu oprávněná částka na zahájení, tj. na stavbu
sítí. Nevíme, co můžeme postavit, aby to bylo profinancovatelné z dotace. Je to názor finančního
výboru.
- nabídka koupě „Bednova statku“ – finanční výboru nedoporučuje jeho zakoupení ani vázání financí
pro tento účel v rozpočtu roku 2018. Navrhuje se usnesení - vyřadit tento záměr koupě z rozpočtu.
Pokud se jedná o střednědobý výhled – ten se dělá těžko. Je tam zahrnuto i eventuelní přijetí úvěru. On
osobně pro přijetí úvěru není. Na opravu chodníku do Koukolné či rekonstrukci obecního úřadu obec
úvěr měla. Úvěr obec nepoloží.
Pan starosta se vyjádřil, že pokud začneme Domov pro seniory stavět s nákladem 5 mil. Kč, nevíme,
zda to bude uznatelný náklad pro financování z případné dotace. Obě alternativy jsou možné.
V případě hřiště v základní škole bylo možno z dotace zpětně profinancovat uznatelné náklady. Je
možné, že když se postaví sítě, tyto už třeba nebude možné z dotace profinancovat. V rozpočtu
příštího roku je zde 5 mil. Kč proto, aby se na pozemek přivedly sítě. Je pro to, aby se provedly zatím
jen sítě. I kdyby byl pozemek využit pro jiné účely než pro stavbu Domova pro seniory, bude možné
sítě využívat. Příští zastupitelstvo se pak po volbách rozhodne, co dál. On je pro udělat jen přípravu, tj.
pozemek zasíťovat.
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Pokud se jedná o „Bendův statek“ finanční výbor je proti. Bude třeba proto dát hlasovat o protinávrhu
a uvidí se.
Mgr. Stáňa uvedl, že dnes se nerozhoduje o koupi „Bendova statku“. Rozhoduje se jen o tom, zda se
v rozpočtu ponechají pro tento účel peníze, nebo ne. Pokud se obec rozhodne objekt koupit, peníze zde
budou. Je pro to získat další informace o objektu a pak se rozhodnout.
Pan starosta je názoru, že je potřeba zpracovat studii a statický posudek na budovu. Podle výsledku se
pak rozhodnout, zda je dobré objekt opravit nebo ne, protože by to bylo příliš nákladné. V lednu by
bylo provedeno zadání studie a posudku, aby v březnu již byly podklady pro rozhodování.
Paní Formandlová je názoru, že pokud se jedná o „Bendův statek“, zastupitelstvo udělalo chybu, že
informaci vzalo minule na vědomí. Zpracování studie stojí spoustu peněz. Minule měla požadovat
prozkoumání podmínek, zda zakoupení objektu ve výhodné.
Pan starosta se vyjádřil, že studie není projekt. Částka je zde nadsazená. Vybere se to, co příští
zastupitelstvo obce bude chtít. Bez studie se však o konkrétní věci diskutovat nedá. Po zpracování
studie se rozhodne.
Paní Formandlová oponovala, že se nechá zpracovat x studií – „Bendův statek“, střelnice apod.,
schválí se a pak se to bude realizovat. Je vůbec možné jít rok před volbami do tak velkých akcí?
Pan starosta odpověděl, že pokud budou zpracovány studie, může se z nich vycházet. 4 roky, kdy
funguje zastupitelstvo, je málo pro to, aby se rozhodlo co dělat, jak dělat, zpracování projektů,
výběrová řízení a realizace.
Paní Formandlová navrhuje dát peníze do rezervy.
Ing. Jendryščík se vyjádřil, že jak už minule uvedl, zastupitelstvo potřebuje podklady, aby se mohlo
rozhodnout. Členové zastupitelstva obce mají mít dostatek informací a podkladů, podle kterých se
rozhodnou. Posouzení budovy – při pohledu z dálky se zdá, že budova je v dezolátním stavu. Buď
nekoupit, nebo koupit a zbourat a pozemky využít jako klidovou zónu. On je pro provedení posouzení
stavu odborníkem, zda se stávající budova dá využít. Peníze v rozpočtu mohou zůstat. Pokud by
v rezervě byla 0 a rozpočet byl napjatý, byla by to jiná situace. Je pro peníze v rozpočtu ponechat.
Ing. Kozel přednesl protinávrh – vyřadit záměr koupě „Bendova statku“ z § 3639 z investičních akcí
roku 2018 a dát tyto finanční prostředky do rezervy.
Ing. Kozielová upozornila, že pokud se bude zpracovávat studie a znalecký posudek, musí na
předmětné položce zůstat nějaké peníze.
Ing. Kozel uvedl, že by se tam mohlo nechat 200 tis. Kč.
Pan Tomčík se vyjádřil, že nerozumí rozporným názorům finančního výboru – který je pro vyřazení
částky z rozpočtu obce a stanoviska rady obce, která je pro koupi objektu.
Výsledek hlasování o návrhu Ing. Kozla: pro tento návrh hlasovali Ing. Karel Dobrovolný, Mgr.
Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel a Josef Tomčík.
Proti tomuto návrhu hlasovali Ing. Kamila Badurová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Bc. Šárka
Kepenyesová, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, a
Miroslav Wowra.
Hlasování se zdržely Jana Formandlová a Mgr. Anna Kiková.
Přednesený návrh nebyl přijat.
Pan Tomčík se vyjádřil, že budovu statku zná, je na zbourání.
Pan starosta uvedl, že se provede posouzení budovy a rozvržení plochy pro její využití.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, MBA, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman,
Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili
schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2018 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 77.377 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 112.572 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 35.195 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2017 ve výši
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35.195 tis. Kč, včetně příloh:
- Seznam investičních akcí na rok 2018
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
dle předloženého návrhu.
Proti tomuto návrhu hlasovala Jana Formandlová, hlasování se zdržel Ing. Lumír Jendryščík.
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík,
MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel,
Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a
Miroslav Wowra uložili starostovi obce přihlásit investiční akci „Domov pro seniory“ opětovně
k dotačnímu titulu.
Proti tomuto návrhu hlasovala Jana Formandlová. Nikdo se hlasování nezdržel.
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2018 pro Základní školu
a Mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje ve výši 5.500 tis. Kč
s tím, že 460 tis. Kč je určeno na ostatní osobní výdaje a na investiční výdaje 2.040 tis. Kč.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
7. Schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice
K tomuto bodu programu pan starosta sdělil, že v důsledku změny legislativy, kdy se zpřísňují
podmínky pro poskytování dotací, došlo i k úpravě „zásad“. Součástí zásad je i vzor žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce a formulář pro vyúčtování dotace z rozpočtu obce.
Diskuse:
Ing. Jendryščík je názoru, že změny měly být lépe popsány.
Ing. Kozielová uvedla, že změny byly provedeny i podle poznatků z praxe. Zásady byly upraveny
v bodě posuzování „hledí se na počet členů organizace a členské příspěvky“ – v praxi se toto
neposuzuje. Dále zákon ukládá náležitosti žádosti, v případě jejich nesplnění by žádost neměla být
přijata. Proto je do zásad vložen formulář, který žadatel musí povinně používat. Formulář pro
vyúčtování dotací je takový, aby se vědělo, na co a jak byla dotace použita.
Ing. Jendryščík dále uvedl, že v zásadách byl vypuštěn bod 3 – aby obec dotaci neposkytla sama sobě.
Peníze na projekty – aby byly reálně udržitelé a aby akce nebyly prováděny bez výběrového řízení.
Myslí si, že by bod 3 mohl v zásadách zůstat. Neprovede se třeba výběrové řízení a pak je to dražší.
Musí se na to pamatovat.
Ing. Kozel uvedl, že se to zjistí podle podaných žádostí.
Paní Formandlová se dotazovala, zda se bude o této změně hlasovat.
Ing. Jendryščík uvedl, že se nejedná o protinávrh, jen o připomínku.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Dětmarovice včetně všech příloh, dle předloženého návrhu.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
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8. Žádost římskokatolické farnosti o dotaci na rok 2018
Pan starosta uvedl, že členové zastupitelstva obce dopis farnosti obdrželi. Je v něm popsáno, jak
oprava varhan probíhá. Za sebe uvádí, že se mu líbí, jak oprava varhan pokračuje. Varhany jsou
kulturním dědictvím obce. On je pro vyhovění žádosti. Rada obce rovněž doporučuje žádosti vyhovět.
Diskuse:
Ing. Kozel uvedl, že žádost není podána na předepsaném formuláři.
Ing. Jendryščík se vyjádřil, že je podána podle dosavadních podmínek. Dále uvedl, že celá oprava
varhan bude stát 2,3 mil. Kč. Na sbírkách bylo vybráno 900 tis. Kč, 500 tis. Kč již bylo
proinvestováno, pro příští rok se plánuje proinvestovat 700 tis. Kč. V roce 2020, kdy bude výročí 150
let místního kostela, by měla být oprava varhan ukončena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a
Josef Tomčík schválili poskytnutí dotace v roce 2018 Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény na
opravu varhan ve výši 200.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, hlasování se zdržel Miroslav Wowra.
Ing. Jendryščík poděkoval jménem pana faráře za poskytnutou dotaci.
Pan starosta uvedl, že zastupitelstvo obce nemá problém pro tento účel dotaci poskytnout, jelikož se
jedná o kulturní dědictví obce.
9. Žádost SK Dětmarovice o dotaci na rok 2018
Starosta obce Ing. Ladislav Rosman k podané žádosti uvedl, že obec ročně dává SK dotaci ve výši 600
tis. Kč, letos požadují částku 700 tis. Kč. Nejdříve byl proti tomuto požadavku, jelikož má přehled, jak
je to s dotacemi v okolních obcích. Na druhé straně je však nutno vzít v úvahu, že dnes má SK přes 60
dětí, kterým se věnují dva trenéři. V okolních obcích to nemají, stahují se k nám i děti z okolí. Jsou
zde vidět výsledky práce s dětmi. „A“ mužstvo hraje v krajském přeboru, jsou na druhém místě a mají
dobré výsledky. Náklady s tímto vším rostou. Za svou osobu se domnívá, že by se mohlo žádosti
vyhovět.
Diskuse:
Ing. Kozel uvedl, že historicky se poskytovala SK částka 400 tis. Kč. Kdysi však měli jiné příjmy.
Obec z loterií získává cca 300 tis. Kč na sport a kulturu. Oni byli od těchto příjmů odstřihnuti. Proto se
zvýšila požadovaná částka příspěvku.
Ing. Jendryščík doporučil částku poskytnout. Když však bude realizována nějaká investice, aby tato
byla realizována obcí, jelikož se jedná o obecní majetek.
Pan Tomčík se vyjádřil, že kdysi byla vzadu u hřiště vybudována studna na vodu.
Pan starosta uvedl, že na hřišti je jímka, která sloužila na splaškovou vodu. Nyní, když bude objekt
napojen na obecní kanalizaci, tato jímka se může využít na vodu. Investice je odhadována na 120 -150
tis. Kč.
Pan Tomčík uvedl, že na jímání dešťové vody je poskytována státní dotace.
Paní Šnapková se dotazovala, proč se nyní SK poskytuje najednou celá částka, když v minulosti byla
poskytována vždy nejprve záloha.
Pan Tomčík sdělil, že v té době obec schvalovala v prosinci jen rozpočtové provizorium, proto byly
poskytovány jen zálohy.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Josef Tomčík a
Miroslav Wowra schválili poskytnutí dotace v roce 2018 Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost
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ve výši 700.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, hlasování se zdržela Dagmar Šnapková.
10. Schválení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Karviná
K tomuto bodu programu starosta obce sdělil, že první etapa tohoto plánu již proběhla. Jsou to regule
pro náš region, nasměrování škol, aby se jednotně ubíral jejich rozvoj vzdělávání. Je to školská
problematika. Nyní je předkládána ke schválení druhá etapa. Rada doporučila tento plán schválit.
Diskuse:
Mgr. Stáňa uvedl, že toto zaštiťuje Karviná – zajišťuje se rozvoj školství a vzdělávání. Jsou zde
zastoupeni zástupci naší obce. V rámci tohoto programu probíhá např. školení pedagogů, zážitkové
vzdělávání dětí a žáků, edukační zájezdy apod. Musí pro toto být akční plán.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná dle
předložených dokumentů.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
11. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2017
Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Michaela Kaděrová sdělila, že kontrolní výbor se sešel během
roku celkem 4 x, zápisy z jednání i kontrol jsou zveřejněny na internetových stránkách obce.
Diskuse:
Paní Formandlová uvedla, že když jsou předkládány informace o kontrole, není schopna říct k tomu
své otázky, když nevidí materiály. Od r. 2015, kdy byl zápis z kontrolního výboru o kontrole
výběrového řízení na zimní údržbu komunikací, se do výběrového řízení hlásí člověk, co nemá
oprávnění na tuto činnost. Ukázala přítomným doklad, od kdy si tento člověk příslušné oprávněné
vyřídil. Kontrolní výbor výběrové řízení kontroloval, opomnělo se však zkontrolovat, zda má příslušné
oprávnění. Od roku 2017 jej už má. Je třeba se na to znova podívat.
Paní Mgr. Kaděrová uvedla, že se kontroloval průběh výběrového řízení, nekontrolovalo se oprávnění.
Pan starosta uvedl, že poslední dva roky se hlásil do výběrového řízení jen on.
Paní Formandlová konstatovala, že v té době, kdy se hlásila i firma SMO, firmu SMO nevybrali,
přitom vybraný člověk oprávnění neměl, na živnostenském listu měl jiné činnosti.
Paní Formandlová požaduje, aby se kontrolní výbor na to znova podíval.
Ing. Bednár citoval ustanovení zákona, že zastupitel obce má právo na poskytnutí informace.
Paní Formandlová sdělila, že ke své žádosti dostala odpověď a dala to právníkovi k vyřízení. Toto si
vyřídí sama. Podle zákona o obcích musí se členovi zastupitelstva, kromě osobních údajů, předložit
vše požadované.
Pan starosta si vzpomíná, že chtěla celou agendu.
Paní Formandlová souhlasí, chtěla celou agendu senior taxi.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Dětmarovice v roce 2017.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
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12. Plán práce kontrolního výboru na rok 2018
Návrh plánu práce obdrželi členové zastupitelstva obce v písemných materiálech.
Diskuse:
Paní Formandlová požadovala, aby do března kontrolní výbor provedl kontrolu výběrového řízení
zimní údržby komunikací a výběrového řízení senior taxi.
Dále nastala diskuse o procesním postupu vyřízení návrhu člena zastupitelstva obce.
Mgr. Kaděrová navrhla, že v červnu by se mohla zkontrolovat záležitost zimní údržby, nyní senior
taxi.
Paní Formandlová s tímto návrhem nesouhlasí a požaduje provést obě kontroly v březnu. Kontrolou
senior taxi by kontrolní výbor nezatěžovala, kdyby byla obdržela požadované podklady.
Ing. Bednár citoval ustanovení zákona, které se týká se oblasti poskytování informací.
Pan starosta vyzval Ing. Bednára, aby do diskuse nevstupoval bez výzvy.
Pan Tomčík uvedl, že občan se k projednávané problematice může vyjadřovat.
Pan starosta není proti tomu, aby se obě kontroly udělaly v březnu, ale myslí si, že není povinností
kontrolního výboru dělat obě kontroly najednou.
Paní Formandlová sdělila, že povinností kontrolního výboru to není, ale povinností obce je jí do 30
dnů odpovědět na její dotazy.
Pan starosta uvedl, že odpovězeno jí bylo.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice pro
rok 2018 s doplněním dle připomínek (provést kontrolu zimní údržby komunikací a kontrolu
výběrového řízení senior taxi).
Proti tomuto návrhu nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Z jednání zastupitelstva obce se vzdálila paní Dagmar Šnapková.
13. Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2017
Předseda finančního výboru Ing. Kozel konstatoval, že zprávu o činnosti finančního výboru členové
zastupitelstva obce obdrželi v písemných materiálech.
Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Josef Tomčík a
Miroslav Wowra vzali na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce
Dětmarovice za rok 2017
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
14. Plán práce finančního výboru na rok 2018
Návrh plánu práce finančního výboru pro příští rok členové zastupitelstva obce obdrželi v písemných
materiálech.
Předseda finančního výboru Ing. Kozel poděkoval všem za spolupráci.
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Diskuse:
Paní Formandlová se vyjádřila, že je potřeba, aby finanční výbor zkontroloval venkovní cvičební
stroje, které nyní leží u šrotu u skladu obecního úřadu. Kdy se koupily a proč tan leží, proč se
vyhazují.
Paní Čempelová uvedla, že jsou to cvičební stroje, které byly demontovány z hřiště u sportovního
klubu. Demontáž byla provedena z důvodu vedení obecní kanalizace v prostoru, kde byly cvičební
stroje umístěny.
Paní Formandlová uvedla, že jsou uloženy venku a reziví.
Pan starosta upřesnil, že se jedná o venkovní cvičební stroje.
Paní Formandlová dává návrh finančnímu výboru, aby provedl kontrolu.
Ing. Kozel uvedl, že finanční výbor může kontrolovat, kdy byly koupeny, zda jejich zakoupení bylo
zaúčtováno a zaevidováno. Nic víc. Cvičební stroje nejsou zde na vyřazení – jsou zde jen uloženy po
dobu stavby kanalizace, pak budou opět namontovány na původní místo.
Paní Formandlová se vyjádřila, že pokud se budou zpátky montovat, je potřeba provést jejich údržbu.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Josef Tomčík a
Miroslav Wowra schválili plán práce finančního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2018.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Do jednání zastupitelstva obce se vrátila paní Šnapková.
15. Zpráva o činnosti výboru pro hornickou činnost v roce 2017
Členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu jednání písemnou zprávu.
Předsedkyně hornického výboru Ing. Badurová shrnula činnost kontrolního výboru v letošním roce.
Jednalo se zejména o výstupy týkající se neplnění střednědobé dohody, kdy jsou zde pochybení
týkající se termínů plnění.
Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí zprávu o činnosti výboru pro hornickou činnost za
rok 2017.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Z jednání zastupitelstva obce se vzdálil Mgr. Libor Stáňa.
16. Plán práce výboru pro hornickou činnost na rok 2018
Členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu jednání písemné materiály.
Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a
Miroslav Wowra schválili plán práce výboru pro hornickou činnost na rok 2018.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
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17. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2018
Návrh plánu práce zastupitelstva obce pro příští rok obdrželi členové zastupitelstva obce v písemných
materiálech.
Diskuse
Paní Formandlová navrhla, a by u každého zasedání zastupitelstva obce byl doplněn bod programu
„diskuse“ nebo „různé“. Toto ji zde chybí. Byl by to bod vstřícný vůči přítomným občanům.
Pan starosta se vyjádřil, že po projednání celého programu zastupitelstva obce je vždy dán prostor pro
občany, aby se mohli ptát.
Paní Vozková je názoru, že to není pravda, lidé vstupovali do diskuse hned.
Paní Formandlová si myslí, že občané by si mohli dát svůj požadavek, aby se příště projednal jejich
konkrétní problém. Přiblížili bychom se víc občanům.
Pan starosta uvedl, že se na konci jednání zastupitelstva vždy dával prostor pro vyjádření občanům.
Paní Formandlová je přesvědčena o tom, že i když občané diskutují k jednotlivým projednávaným
bodům programu, kdyby byl bod „různé“, mohli by zastupitelstvo požádat o to, co potřebují projednat
na příštím jednání zastupitelstva obce.
Paní Vozková se vyjádřila, že za současného stavu přítomní občané nevydrží do konce programu a
odejdou dřív, nechtějí už diskutovat.
Paní Formandlová je názoru, že občané by si mohli přednést problémy, které nejsou zrovna na
programu jednání zastupitelstva obce.
Ing. Jendryščík uvedl, že poslední dvě zasedání zastupitelstva to bylo tak, že se během projednávání
jednotlivých bodů vedla k nim diskuse. Je tu jiný návrh, aby byl dán prostor lidem v závěru zasedání
zastupitelstva obce projednat i jiné problémy, než byly v programu.
Ing. Svrčina je názoru, že by se zde mohly projednávat body z veřejnosti, co přijdou dopředu. Když se
někdo bude dotazovat napřímo, nebudou na to členové zastupitelstva obce připraveni, nebude to
přínosem.
Pan starosta je přesvědčen, že témata se musí dávat dopředu, jinak nebudeme připraveni na ně
odpovědět.
Pan Tomčík je názoru, že když před zasedáním zastupitelstva se na něj obrátí občan s požadavkem
projednání na zastupitelstvu obce konkrétního problému, navrhne se doplnění programu, zastupitelstvo
obce to schválí a projedná se.
Starosta souhlasí s tímto názorem. Jinak nemůže být připravena reakce na dotaz.
Paní Formandlová je názoru, že občané mají stejná práva jako členové zastupitelstva obce. Když bude
možné na dotaz odpovědět, učiní se tak, nebo se odpoví na příštím jednání zastupitelstva obce.
Pan starosta sdělil, že pokud to nebude omezeno nějakým časem, mohla by pak z toho být veřejná
schůze.
Paní Formandlová požaduje zařazení do programu bod „diskuse“ či „různé.
Paní Šnapková se vyjádřila, že takovýto bod zde už je.
Ing. Svrčina konstatoval, že je třeba zvážit na příště zařazení takovéhoto bodu.
Ing. Jendryščík uvedl, že by se zde projednávaly ještě další jiné problémy, které vzejdou za dobu mezi
jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce.
Pan starosta se vyjádřil, že to musí být v souladu se zákonem o obcích, aby se to nezvrhlo v nějakou
živelnou věc.
Názorem pana Tomčíka je, že když to bude bod na konci, stejně občané již půjdou před tímto bodem
domů.
Do jednání zastupitelstva obce se vrátil Mgr. Libor Stáňa.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík,
MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel,
Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a
Miroslav Wowra schválili Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2018 dle předloženého
návrhu.
Proti tomuto rozhodnutí hlasovala Jana Formandlová, hlasování se nikdo nezdržel.
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18. Pozemková problematika
Zrušení nabídky k darování pozemků komunikace
Pan starosta uvedl, že je zde dopis Jiřího Jendryščíka a Ingrid Jendryščíkové, oba bytem Dětmarovice
č. p. 85, kterým ruší svou nabídku k darování pozemků komunikace parc. č. 941 a 937 v k.ú.
Dětmarovice z důvodu, že na předmětných pozemcích zůstává zástavní právo ve prospěch banky.
Diskuse:
Ing. Lumír Jendryščík uvedl, že vlastník si předmětnou komunikaci již opravil sám.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra ruší usnesení zastupitelstva obce č. 262/15 ze dne 14.9.2016 (přijetí
daru pozemků parc. č. 937 a 941 v k. ú. Dětmarovice) z důvodu vzetí zpět nabídky k darování
pozemků.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Prodej pozemků parc.č. 4760/5, 4760/6 a 4763/8 v k.ú. Dětmarovice
Pan starosta uvedl, že na základě vyhlášeného záměru obce prodat pozemky parc.č. 4760/5, 4760/6 a
4763/8 v k.ú. Dětmarovice, společnost ČEPS Invest, a.s., Praha, potvrdila svou žádost o koupi těchto
pozemků a souhlasila s odkupem za cenu 300,- Kč/m2. Celková prodejní cena těchto pozemků je tedy
131.400,- Kč.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili prodej pozemků parc. č. 4760/5 - orná půda o výměře 51
m2, parc.č. 4760/6 – orná půda o výměře 123 m2 a parc.č. 4763/8 – ostatní plocha o výměře 264 m2,
vše v katastrálním území Dětmarovice společnosti ČEPS Invest, a.s., IČ 24670111, Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha 10, za smluvní cenu ve výši 300,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací prodeje
uhradí kupující.
Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Výkupy pozemků zastavěných komunikacemi.
Jedná se o výkup pozemku parc. č. 2690/15 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Boženy Stoškové,
Dětmarovice 457, výkup části pozemku parc. č. 2740/1 v k.ú. Dětmarovice zastavěného komunikací
z vlastnictví Jána a Květuše Rambalových, Dětmarovice 443, výkup pozemku parc. č. 2407 v k. ú.
Dětmarovice z vlastnictví Ing. Pavla a Ivany Molnáriových, Dětmarovice 386, výkup pozemku parc. č.
2399 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Jany Juríkové a Danuše Valové, obě bytem Dětmarovice 738 a
výkup části pozemku parc. č. 2398 v k. ú. Dětmarovice zastavěného komunikací z vlastnictví Martina
Króla, bytem Dětmarovice 912.
Diskuse:
Ing. Jendryščík uvedl, že na jednom písemném materiálu, který členové zastupitelstva obce obdrželi,
bylo vidět telefonní číslo, i když bylo začerněné. Je potřeba jej překrýt jiným způsobem, aby nebylo
viditelné.
JUDr. Pochylý sdělil, že pokud nebyl tento materiál naskenován, začerněné číslo nebylo vidět.
Omlouvá se za tento nedostatek, příště bude při zakrytí osobních údajů postupováno jinak.
Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemky pod místními komunikacemi i pod jinými komunikacemi.
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Ing. Bednár upozornil na to, aby nedošlo k prodeji pozemku obci a tato pak nebyla prohlášena jako
veřejně nepřístupná.
Paní Čempelová sdělila, že pozemky obec vykupuje proto, aby se pak mohly legálně opravovat.
Ing. Bednár prohlásil, že proč se pak rozhoduje, že komunikace jsou veřejně nepřístupné.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková,
Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili:


majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2690/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 51 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Boženy Stoškové Dětmarovice č. p. 457, 73571
Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací
převodu uhradí obec Dětmarovice.



majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2740/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 350 m2 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jána Rambaly a Květuše Rambalové, oba
bytem Dětmarovice č. p. 443, 73571 Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.



majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2407 – trvalý travní porost o výměře 393 m2 v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví Ing. Pavla Molnáriho, 73571 Dětmarovice č. p. 386 a Ivany
Molnáriové, 73571 Dětmarovice č. p. 386, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2.
Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.



majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2399 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
106 m2 z vlastnictví Jany Juríkové, 73571 Dětmarovice č. p. 738 a Danuše Valové, 73571
Dětmarovice č. p. 738, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené
s realizací převodu hradí obec Dětmarovice.



majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2398 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
cca 25 m2 z vlastnictví Martina Króla, 73571 Dětmarovice č. p. 912 do vlastnictví obce za
smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.

Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
19. Požadavek členky zastupitelstva „Úprava vánoční výzdoby v naší obci“
Paní Formandlová k tomuto uvedla, že vánoční strom a vánoční výzdoba kolem je jediná vánoční
symbolika obce. Je to tak důležitá připomínka vánoc, že bychom neměli plést mladé lidi tím, že jsou
dvě hvězdy. Ví proč se to tak udělalo. Aby bylo nazdobeno jako jeden strom. Kdyby se však ten jeden
strom nedozdobil, večer by to nebylo vidět a přes den by to ničemu nevadilo. Při současném
nazdobení vzniklo v předu na stromě volné místo. Centrum obce by mělo být nazdobeno tak, aby
tradice vánoc byla zachována. Navrhuje usnesení, že zastupitelstvo obce schvaluje zdobení vánočního
stromu jednou hvězdou.
Diskuse:
Pan Tomčík navrhl dát tam místo hvězdy kometu. Kometa letěla nad Betlémem.
Pan starosta se vyjádřil, že je to tak veselé téma, že tento týden na poradě starostů když to uvedl,
všichni konstatovali, že v naší obci to musí být tak krásný život, že takovéto věci se řeší na
zastupitelstvu. On si o hvězdách něco přečetl. V období, kdy se Ježíš narodil, mudrci viděli na
východní obloze velkou zářící hvězdu, a tím bylo zvěstováno narození židovského krále. Přitom
v tomto období došlo ke konjunkci hvězd, tj. dostaly se tak blízko za sebe, že se zvýraznil jas hvězdy.
Hvězdy byly dvě – Jupiter a Saturn. Tento fakt byl zaznamenán a i dnes jsou hvězdáři tuto skutečnost
schopni vypočítat, že to bylo v roce 1 a pak v roce 7, tedy v období narození Ježíše.

13

Paní Formandlová poděkovala panu starostovi, že se jejímu názoru tak věnoval. Připomínku ke
dvěma hvězdám dávala již v únoru minulého roku a věřila, že se vedení obce tím bude zabývat. Podle
ní není jedno, jestli je jedna nebo dvě hvězdy.
Pan starosta je názoru, že pokud by se nazdobil jen jeden ze dvou stromů, nebude to vypadat dobře,
z jedné strany bude vidět nenazdobený strom. Zdobení vánočního stromu v souvislosti s Vánocemi
začalo teprve v roce 1850 a přišlo z Německa. My to máme nazdobené správně a ostatní si to
zjednodušují.
Hlasování o návrhu: zastupitelstvo obce schvaluje zdobení vánočního stromu jen jednou hvězdou:
Pro tento návrh hlasovala Jana Formandlová, proti tomuto návrhu hlasovalo 6 členů zastupitelstva
obce, hlasování se zdrželo 7 členů zastupitelstva obce.
Pan starosta uvedl, že pokud hovořil s občany, vánoční výzdoba se jim líbí.
20. Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.20 hodin poděkováním všem za účast.

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce
Bc. Šárka Kepenyesová v.r.
ověřovatel zápisu

Josef Tomčík v.r.
ověřovatel zápisu
Jarmila Popiolková v.r.
zapisovatelka

Přílohy:
 usnesení
 pozvánka
 rozpočtová opatření
 informace o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní akce
 informace o novele předpisů upravujících odměňování členů zastupitelstev
 střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice na období 2018 – 2020
 rozpočet obce Dětmarovice na rok 2018
 schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice
 žádost římskokatolické farnosti o dotaci na rok 2018
 žádost SK Dětmarovice o dotaci na rok 2018
 schválení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Karviná
 zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2017
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plán práce kontrolního výboru na rok 2018
zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2017
plán práce finančního výboru na rok 2018
zpráva o činnosti výboru pro hornickou činnost v roce 2017
plán práce výboru pro hornickou činnost na rok 2018
plán práce zastupitelstva obce na rok 2018
zrušení nabídky k darování pozemků komunikace parc. č. 941 a 937 v k. ú. Dětmarovice
prodej pozemků parc. č. 4760/5, 4760/6 a 4763/8 v k. ú. Dětmarovice
výkup pozemku parc. č. 2690/15 v k. ú. Dětmarovice
výkup části pozemku parc. č. 2740/1 v k. ú. Dětmarovice
výkup pozemků parc. č. 2407, 2399 a části parc. č. 2398 v k. ú. Dětmarovice
dopis p. Formandlové „Překroucená tradice symbolu Vánoc v naší obci“
presenční listiny
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