Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 14. března 2018 v 17.00
hodin v banketce Dělnického domu
Přítomni:
Ing. Kamila Badurová
Jana Formandlová
Mgr. Michaela Kaděrová
Bc. Šárka Kepenyesová
Ing. Miroslav Kozel
Ing. Leonard Mynář
Ing. Ladislav Rosman
Mgr. Libor Stáňa
Ing. Marek Svrčina
Dagmar Šnapková
Josef Tomčík
Miroslav Wowra
Rostislav Vašut
Omluveni:
Ing. Karel Dobrovolný
Ing. Lumír Jendryščík, MBA
Program:
1.
Zahájení
2.
Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
3.
Zpráva Policie ČR Dětmarovice o stavu bezpečnosti za rok 2017
4.
Žádost TJ Sokol Dětmarovice o dotaci na rok 2018
5.
Žádost Českého kynologického svazu ZKO 029 – Dětmarovice- Koukolná o dotaci
na rok 2018
6.
Rozpočtová opatření
7.
Informace o provozování školního autobusu
8.
Informace kontrolního výboru o provedené kontrole
9.
Informace o stavu přípravy domova pro seniory
10.
Informace o stavu v oblasti výstavby kanalizace
11.
Rozsah plánovaných oprav komunikací v obci
12.
Pozemková problematika
13.
Závěr
1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. Ladislav Rosman, který úvodem
přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva obce, takže
jednání je usnášeníschopné. Nepřítomní členové zastupitelstva se z jednání omluvili.
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Dále starosta obce na úvod zasedání ZO přivítal našeho občana pana Petra Kuse, kterému
Červený kříž udělil zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského, která přísluší dárcům krve, kteří
dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Starosta panu Kusovi jménem svým i všech členů
zastupitelstva za jeho zodpovědný přístup poděkoval a předal mu kytici dárkový balíček.
Dále starosta přivítal nového člena zastupitelstva obce pana Rostislava Vašuta, kterému
vznikl mandát dnem 8.3. 2018 po předchozích rezignacích členky ZO Mgr. Anny Kikové a
dalšího náhradníka pana Vladislava Kubátka. Paní Mgr. Anna Kiková odstoupila ze
zastupitelstva z důvodu zaměstnání na Obecním úřadě a další setrvání ve funkci zastupitele by
bylo chápáno jako střet zájmu. Pan Vladislav Kubátko mandát zastupitele odmítl.
Pan starosta uvedl, že na začátku prvního zasedání, kterého se člen ZO zúčastní, skládá slib
pronesením slova „Slibuji“ a složení slibu potvrdí svým podpisem. Starosta dále vyzval
všechny přítomné, aby povstali a po dobu celého aktu setrvali ve stoje. Pak předal slovo panu
tajemníkovi JUDr. Pochylému, aby přečetl slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na
svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Nyní tajemník poprosil člena zastupitelstva
obce pana Rostislava Vašuta, aby přistoupil a podáním ruky starostovi obce Ing. Ladislavu
Rosmanovi a slovem „Slibuji“ složil slib člena ZO a aby zároveň složení slibu stvrdil svým
podpisem na připravené listině. Starosta poděkoval panu JUDr. Janu Pochylému za přečtení
slibu a uvedl, že jsou splněny všechny potřebné náležitosti ke zvolení nového člena
zastupitelstva.
Po složení slibu pan starosta poděkoval paní Kikové za práci v zastupitelstvu obce a panu
Vašutovi popřál hodně zdaru a dobrého rozhodování při výkonu nové funkce zastupitele.
Také poděkoval paní Popiolkové za pečlivě provedené zápisy a poctivou práci
v zastupitelstvu, ve kterém je dneska za úřad naposledy. Novou zapisovatelkou je paní Mgr.
Anna Kiková.
Starosta navrhl, aby členy návrhové komise pro přípravu usnesení z tohoto zasedání
zastupitelstva obce byli zvoleni: předseda - Ing. Marek Svrčina, členové - Ing. Kamila
Badurová a Mgr. Michaela Kaděrová.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut tento návrh schválili.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Leonard Mynář a Miroslav Wowra, zapisovatelkou byla
určena pracovnice obecního úřadu paní Mgr. Anna Kiková.
Pan starosta obce dále navrhl, aby se jednání zastupitelstva obce řídilo programem, který byl
uveden v pozvánce. Také uvedl, že byl podán během dnešního dne návrh na doplnění, který
ale nedoporučil. Byl to emailový způsob komunikace na poslední chvíli. Tématem bylo řešení
osobního problému pana Ing. Ivo Bednára. Pan starosta seznámil všechny zúčastněné o
dopise: „Podnět členům ZO“(včetně příloh), který byl podán na podatelně panem Ing. Ivo
Bednárem dne 12.3.2018. V dopise žádal o zařazení tohoto bodu na program jednání
v nejbližším zasedání ZO, tudíž dne 14.3.2018. Pan starosta doporučil neakceptovat doplnění
programu o tento bod z důvodu pozdního doručení dopisu.
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Diskuse:
Pan Josef Tomčík se zeptal, co to vlastně bylo, jaká osobní žádost a kdy to bylo?
Pan starosta odpověděl, že to byla osobní žádost podaná v pondělí, s tím že to bylo v průběhu
dne a týká se to toho problému s panem Ing. Ivo Bednárem, který je řešen od roku 2010. Bylo
to v době mého nástupu do úřadu starosty. Řešil to také Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, a proto to dnes nebudeme řešit.
Pan Ing. Miroslav Koziel uvedl, že dne 13.3. 2018 večer obdržel email týkající se letitého
sporu mezi panem Ing. Ivo Bednárem a Obecním úřadem Dětmarovice (oddělení správy
komunikací). Daný problém si přečetl jen v rychlosti, ale i přesto usoudil, že to na dnešní
jednání zastupitelstva nepatří. Také uvedl, že je dobře, že existuje odvolací systém, který je
sice velmi zdlouhavý a je těžké se dostat k nějakému výsledku. Po těch letech jsme se dostali
do stavu, kdy bylo rozhodnuto: „ co bylo to bylo, je zrušeno“ a začínáme zase na nule.
Nejnovější je rozhodnutí Obecního úřadu Dětmarovice, na které pan Ing. Ivo Bednár reaguje
vůči správnímu orgánu, který je zastoupen Obecním úřadem Dětmarovice. Dále uvedl, že
obec Dětmarovice vydala nějaké rozhodnutí pod bodem jedna a dvě. S vydaným rozhodnutím
se ale neztotožňuje především s bodem jedna a jeho odůvodněním. Chybí mu celkové
posouzení stavu. Je to ale rozhodnutí, které bylo vydáno a předpokládá, že také doručeno
všem účastníkům řízení. Také se mu nelíbí věta z bodu dvě, kterou chtěl citovat. Jeho
komentář byl následně přerušen paní Táňou Čempelovou, zaměstnankyní obecního úřadu,
z důvodu, že daný problém nepřísluší zastupitelstvu obce posuzovat. Pan Ing. Miroslav
Koziel nakonec usoudil, že daný problém nepatří na zastupitelstvo a diskusi ukončil.
Pan Ing. Ivo Bednár reagoval na předešlou diskuzi a chtěl s danou problematikou seznámit
všechny přítomné. Uvedl, že zastupitelstvo kdysi rozhodlo, že podle nějakého usnesení č.
bylo x pozemků věnováno veřejnému obecnému užívání. Paní úřednice z obecního úřadu ale
rozhodla , že je cesta veřejně nepřístupná. Následně pan starosta přerušil řeč pana Ing. Ivo
Bednára a konstatoval, že tento bod nebyl zařazen do programu jednání, a tudíž se jím
nebudeme dále zabývat.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor
Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra, Rostislav
Vašut navržený program jednání zastupitelstva obce schválili.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, hlasování se zdržela paní Jana Formandlová.
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Pan starosta obce přečetl návrh usnesení složení slibu nového člena zastupitelstva. Uvedl, že
až po slibu může hlasovat nový zastupitel, a proto to bylo předřazeno.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut berou na vědomí informaci o zániku mandátu členky zastupitelstva
obce Mgr. Anny Kikové ke dni 22.2. 2018 a informaci o zániku mandátu člena zastupitelstva
obce Vladislava Kubátka, který nastoupil jako náhradník, ke dni 7.3. 2018 a informaci, že
členem zastupitelstva obce Dětmarovice se stal dne 8.3. 2018 Rostislav Vašut.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
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Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut stanoví neuvolněnému členu zastupitelstva obce Rostislavu Vašutovi
ode dne 16.3.2018 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením ZO č. 28/2 ze dne 17.12.
2014 za výkon funkce člena zastupitelstva.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
3. Zpráva policie ČR Dětmarovice o stavu bezpečnosti za rok 2017
Starosta obce pan Ing. Ladislav Rosman přivítal na zasedání zastupitelstva obce pana npor.
Bc. Martina Pokorného, vedoucího oddělení. Také stručně seznámil přítomné s danou
problematikou bezpečnosti v obci. Upozornil na sociálně slabší občany, na ubytovnu v obci,
ze které občas lidé zavítají do středu obce, ale jeví se situace jako neškodná. Také dodal, že k
objasnění případů přispívá kamerový systém, který se velmi osvědčil.
Pan npor. Bc Martin Pokorný uvedl, že mají na svém oddělení nového člena policie pana
pprap. Michala Pavlovského, který ho zastupuje. Pan npor. Bc. Martin Pokorný se vyjádřil
k jednotlivým bodům výroční zprávy o stavu bezpečnosti za rok 2017. Uvedl, že v roce 2017
došlo v oblasti veřejného pořádku k celkem 6 případům řešených v území okrsku OOP
Dětmarovice, což je stejný počet jako v roce 2016. V těchto případech se jedná zejména o
rušení nočního klidu a veřejného pohoršení. Také dochází k drobným, na místě vyřešeným
záležitostem. Jedná se o problémy týkající se mezilidských vztahů a rušení nočního klidu.
Dále jsou v Dětmarovicích na ubytovně EDĚ ubytovány osoby ze sociálně slabé vrstvy, kde
celková kapacita činí 70 míst. Momentálně je zde ubytováno celkem 30 osob. Většinou se
jedná o rizikovou skupinu osob se sklony k nadměrnému užívání alkoholu. Díky změně
v legislativě jsou zde ubytování lidé pouze s trvalým pobytem v Dětmarovicích.
Dále pan npor. Bc. Martin Pokorný hovořil o přestupcích v obci. Ve srovnávací tabulce z let
2016 a 2017 bylo za rok 2016 celkem 95 přestupků z toho objasněno 60 a neobjasněno 35.
V roce 2017 celkem 62 přestupků z toho objasněno 40 a neobjasněno 22. V roce 2017 jsou
nejčastější evidované přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku např.
drobné krádeže, poškozování cizího majetku, či poškozování zařízení českých drah. Často
dochází k tzv. újezdům od benzínové čerpací stanice bez placení.
Jako další bod výroční zprávy policie uvedl pan npor. Bc. Martin Pokorný trestnou činnost.
Ve srovnávací tabulce z let 2016 a 2017 bylo za rok 2016 celkem 64 trestných činů z toho
objasněno 42 a neobjasněno 22. V roce 2017 celkem 47 trestných činů z toho objasněno 28 a
neobjasněno 19. V roce 2017 došlo oproti roku 2016 k poklesu trestné činnosti na území obce
Dětmarovice, přičemž došlo jen k mírnému poklesu objasněnosti spáchaných skutků, kdy
objasněnost činí 60%. Mezi nejčastější trestné činy patří krádeže a vloupání v celkovém počtu
16. V celém územním odboru dochází k poklesu trestné činnosti.
Jako čtvrtý bod výroční zprávy uvedl pan npor. Bc. Martin Pokorný vývoj dopravní situace
v obci v roce 2017. V dopravě bylo uděleno celkem 286 blokových pokut na území obce
Dětmarovice. Došlo k nárůstu pokut oproti roku 2016, ve kterém bylo uděleno 242 blokových
pokut. Dále bylo v roce 2017 zjištěno celkem 13 účastníků provozu pod vlivem alkoholických
nebo jiných návykových látek. K nejčastějším přestupkům v dopravě patří špatný technický
stav, nepředložení dokladů potřebných k provozu a řízení vozidla, nerespektování dopravního
značení, nedodržení světelné signalizace. K nejčastějším místům přestupků patří komunikace
č.I/67 vedoucí středem obce a silnice mezi elektrárnou Dětmarovice a městem Orlová. V roce

4

2017 byli v obci Dětmarovice zajištěni celkem 4 řidiči při řízení pod vlivem návykových
látek, přičemž se dopustili přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.
Závěrem pan npor. Bc. Martin Pokorný zhodnotil celou situaci bezpečnosti v obci. Uvedl, že
se v obci pohybují lidé ze sociálně slabých skupin, kteří přijíždějí z okolních měst. Ale díky
novému kamerovému systému mají větší možnost objasnit jednotlivé případy. Pan npor. Bc.
Martin Pokorný poděkoval panu starostovi za kamerový systém, který podle něj velmi dobře
slouží. Dále doplnil, že došlo v roce 2017 ke zlepšení prevence páchání trestné činnosti.
Práce se dá považovat za úspěšnou.
Pan starosta poděkoval panu npor. Bc. Martinovi Pokornému za dobře odvedenou práci. Dále
připomněl, že jsme měli jako jedni z prvních kamerový systém a ostatní obce to po nás
převzaly. Dále uvedl, že se jedná o složitý a zdlouhavý legislativní proces.
Diskuse:
Mgr. Libor Stáňa se dotazoval, zda je funkční pistolový radar.
Pan npor. Bc. Martin Pokorný odpověděl, že není funkční už 4 roky, je polské výroby,
zakupoval se společně s Dolní Lutyní a Petrovicemi. Nejde ho opravit, je z Polska, už se
nevyrábí, rozměry problematické, není u něj záznamové zařízení, kdyby fungoval, je problém
ho používat, v případě nesouhlasu s řízením blokových pokut nelze se dohledat, zařízení je
vyhozeno.
Pan Josef Tomčík se dotazoval na dopravní situaci na křižovatce na Skotnici. Vadí mu situace
při odbočování ze směru z Dolní Lutyně doprava, měla by tam být zelená šipka a to stejné ke
Skotnici z druhé strany od Karviné.
Pan starosta na to reagoval, že ho to také napadlo, že tam jezdí. Také dodal, že se může
pokusit něco udělat, ale bude problém cokoliv změnit na projektu semaforu. Řešil to
v Ostravě. Vše je možné změnit, ale momentálně není schopen říci, zda to půjde nebo ne.
Na to reagoval pan npor. Bc. Martin Pokorný, že tyto věci oni neřeší.
Pan Ing. Martin Svrčina měl dotaz k nainstalování systému průjezdu na červenou, zda tento
problém řeší policie nebo si to musí řešit obec sama.
Pan npor. Bc. Martin Pokorný na to reagoval, že obec si to musí řešit sama, tak jak v okolních
obcích a městech. Na to jsou vymezení lidé, kteří jsou proškoleni.
Starosta uvedl, že se to musí řešit s Magistrátem města Karviná, je to složitá záležitost, ptal se
na to a oni nemají zájem.
Pan starosta poděkoval za výsledky policie.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut berou na vědomí „Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2017“
předloženou vedoucím obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
4. Žádost TJ Sokol Dětmarovice o dotaci na rok 2018
Pan starosta obce sdělil, že zastupitelé obdrželi důvodovou zprávu, ve které je uvedena
vysoká částka 330.000,- Kč na vybudování přípojky na splaškovou kanalizaci a podporu
činnosti TJ SD. Uvedl, že momentální stav je v realizaci projektu a vlastní realizace je velmi
nákladově náročná. Příspěvek vyšel na takovou částku, aby mohli normálně fungovat.
Diskuse k tomuto bodu nebyla vedena.
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Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra, Rostislav
Vašut schválili poskytnutí dotace v roce 2018 Tělocvičné jednotě Sokol Dětmarovice ve výši
330.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, hlasování se zdržel pan Ing. Marek Svrčina.
5. Žádost Českého kynologického svazu ZKO 029 – Dětmarovice – Koukolná o dotaci na
rok 2018
Pan starosta obce uvedl, že původně svaz požadoval 84.500,- Kč a tato částka byla z jeho
pohledu nadstandardní. V první etapě na radě usoudili, že 49.500,- Kč bude stačit. Po
konzultaci s kynologickým svazem, kde mu byl vysvětlen jejich záměr postavit novou
elektrocentrálu, došel k jinému názoru. Jejich stávající elektroinstalace je již nevyhovující, a
proto navrhli sluneční zdroj. Domnívá se, že ke 49.500,- Kč by mohli přiložit ještě 10.000,Kč a zarovnat to na 60.000,- Kč, tak aby mohli fungovat a investici provést.
Diskuse:
Paní Jana Formandlová uvedla, že bychom jim těch 10.000,- Kč mohli dát, tak jak žádají,
chtějí je na vzduchovky, peníze nepůjdou vniveč. Chce jim dát takovou částku, jakou žádají.
Pan starosta odpověděl, že jim dáváme slušné peníze. Organizace jsou dvě, a této organizaci
dáváme 40.000,- Kč, což není málo. Akce, které dělají, mají především pro své členy a
rodinné příslušníky. Také hovořil s panem Strončkem, který je myslivec. Myslivcům se také
koupily nové vzduchovky. Kynologický svaz si může od myslivců vzduchovky půjčit. Proto
si myslí, že by se letos 10.000,- Kč nemuselo dávat, že 60.000,- Kč je dost.
Paní Jana Formandlová dále reagovala, že je to sice dobrá myšlenka si vzduchovky půjčit od
myslivců, ale svoje si můžou udržovat, také je problém s převážením. Dále uvedla, že jezdí
kolem a myslí si, že těch 60.000,- Kč mají kam dát. Také překážky mají chabé. Je to pěkné
prostředí, každému zpřístupněné. Navrhuje jim to dát.
Společná debata, zda dát protinávrh s částkou 60.000,- Kč nebo 70.000,- Kč.
Pan Ing. Koziel uvedl, že dáme 70.000,- Kč.
Na to reagoval pan Josef Tomčík, že jim dáme o 10.000,- Kč méně a zbytek dá rada.
Paní Táňa Čempelová uvedla, že by se mělo nejprve hlasovat o původní žádosti a pak o
protinávrhu.
Pan starosta se dotazoval paní Ing. Radky Kozielová, zda je v rozpočtu rezerva.
Paní Ing. Radka Kozielová uvedla, že to vyjde, pokud se to schválí celé, že je v rozpočtu
rezerva 15.500,- Kč.
Pan starosta dal návrh (protinávrh), že se přiklání k částce 70.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro návrh pana starosty poskytnout dotaci v roce 2018 Českému
kynologickému svazu ZKO 029 – Dětmarovice – Koukolná ve výši 70.000,- Kč – se vyslovil
pouze starosta obce, ostatní členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana
Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing.
Leonard Mynář, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík,
Miroslav Wowra, Rostislav Vašut nehlasovali.
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Výsledek hlasování pro původní návrh: poskytnout dotaci v roce 2018 Českému
kynologickému svazu ZKO 029 – Dětmarovice – Koukolná ve výši 84.500,- Kč – se vyslovili
členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Mgr. Libor
Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra, Rostislav Vašut.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, Ing. Ladislav Rosman se hlasování zdržel.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Mgr. Libor
Stáňa, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut schválili poskytnutí dotace v roce 2018 Českému kynologickému
svazu ZKO 029 – Dětmarovice – Koukolná ve výši 84.500,- Kč a uzavření příslušné
veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Pan starosta ještě před schválením bodu č. 6 rozpočtová opatření seznámil členy zastupitelstva
s obdrženým materiálem při prezentaci. Jedná se o SK Dětmarovice, který má dva požadavky.
Prvním je projekt na studnu s částkou 200.000,- Kč a druhým požadavkem je částka 100.000,Kč v případě dotace z MAS Bohumínsko na nový sekací traktor. Jejich stávající už
nevyhovuje a uvažují o podobném typu. Rádi by si pořídili novou sekačku – traktůrek za
podpory 50% MAS a 50% Obec Dětmarovice. Pořizovací cena traktoru bude do 200.000,Kč.
Také uvedl, že je to velmi čerstvá informace z pondělí a měli bychom se k tomu přiklonit.
Paní Ing. Radka Kozielová uvedla, že musíme rozpočet zvednout o 100.000,- Kč. u
neinvestičních položek z částky 370.000,- Kč na částku 470.000,- Kč na dotace spolkovým
organizacím.
Diskuse:
Pan Josef Tomčík se dotazoval, když dáme dohromady těch 300.000,-Kč, tak to musíme
rozdělit na 200.000,- a 100.000,- zvlášť.
Paní Ing. Radka Kozielova na to reagovala, že projekt na studnu bude zpracovávat obec na
náklady obce. Ale sekačku si budou pořizovat sami SK Dětmarovice.
Pan Josef Tomčík se dále dotazoval, že těch 200.000,- tedy není pro fotbalisty?
Pan Ing. Miroslav Koziel reagoval, že když si to pořídí sami, tak do roka je tady nová žádost
o koupi sekačky.
Paní Kozielová dále vysvětlila, že dotace od MAS nejde přes obec, protože by nám ji
neposkytli, půjde pouze spolku SK Dětmarovice.
Paní Ing. Kozielová uvedla, že nejprve musíme schválit žádost o dotaci z SK Dětmarovice.
Pan Mgr. Libor Stáňa uvedl, že schválení částky 100.000,- Kč dáme jako další bod.
Pan JUDR. Pochylý přečetl vhodný návrh usnesení, za jakých podmínek dostanou dotaci, že
pouze v případě že obdrží dotaci z MAS Bohumínsko.
Pan starosta dal hlasovat o žádosti o dotaci SK Dětmarovice.
Ještě paní Ing. Kozielová doplnila, že do smlouvy musí být uvedena podmínka, že částka
100.000,- Kč bude vrácena v případě neobdržení dotace z MAS.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
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Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut schválili poskytnutí dotace v roce 2018 Sportovnímu klubu
Dětmarovice ve výši 100.000,- Kč, pouze v případě schválení dotace z MAS Bohumínsko a
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
6. Rozpočtová opatření
Paní Ing. Radka Kozielová shrnula obsah rozpočtového opatření č. 4 úpravy schváleného
rozpočtu roku 2018 k 14.3.2018. Uvedla, že se jedná o navýšení neinvestičních výdajů u
paragrafu 6399 z původních 370.000,- Kč na 470.000,- Kč na dotace spolkovým organizacím.
Dále na nebytové hospodářství paragraf 3613 je 200.000,- jako investiční výdaj, který je na
projekt studny. Na prosincovém zastupitelstvu se projednávala žádost SK Dětmarovice a
rozhodlo se, že by to měla investovat obec, když je to její majetek. Na tato rozpočtová
opatření je potřeba zapojit finanční prostředky z přebytku hospodaření roku 2017 do rozpočtu
roku 2018 ve výši 670.000,- Kč.
Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut schválili rozpočtová opatření č. 4 dle předloženého návrhu
upraveného rozpočtu k 14.3.2018 a upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 14.3.
2018 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 78.151 tis. Kč (v členění dle předloženého
návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 113.345 tis. Kč (v členění dle předloženého
návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 35.194 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku
2017 ve výši 35.194 tis. Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2018
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
7. Informace o provozování školního autobusu
Pan starosta stručně objasnil informace týkající se provozu školního autobusu. Byl velmi rád,
že se akce povedla. Upozornil na skutečnost, že nebýt nabídky Dakolu, tak by se akce
nezrealizovala. Také oslovoval jiné dopravce, ale z důvodu velkého autobusu se na naše cesty
dostat nelze. V lednové radě se daný problém řešil a vypadalo to, že to nevyjde. Do
výběrového řízení se přihlásil Dakol a vše se podařilo zrealizovat. Jezdí zatím ráno ve dvou
okruzích. S danými trasami byli všichni dopředu seznámeni. Momentálně se hovoří o
odpoledních odvozech. S daným problémem pan starosta debatoval s ředitelem školy panem
Mgr. Lindertem. Pořád není dána optimální hodina pro zpáteční odvoz. Není to zadarmo, jen
ranní provoz stojí obec přes 100.000,- Kč ročně. Pokud rodiče dál budou trvat na odvozech,
tak je další úvaha k zdokonalování. Zatím se ale neví počty žáků v období jara, kdy se oteplí a
žáci budou jezdit na kole. Po prázdninách by se dále zvážilo co dál a zda Dakol bude mít ještě
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zájem. Pořád je ale klíčové stanovení odpolední hodiny svozu především pro malé žáky, které
nemá kdo hlídat.
Diskuse:
Paní Jana Formandlová se zeptala, které firmy obec oslovila.
Pan starosta odpověděl, že ČSAD Karvina a další dva dopravce.
Paní Jana Formandlová uvedla, že tedy ani jeden dopravce neměl zájem. Dále se zeptala, zda
částka 100.000,- Kč je jen na první cvičný měsíc.
Na to reagoval pan starosta, že částka 100.000,- Kč je cena za celý rok za ranní svoz. Také se
na radě domluvili, že nebudou vybírat 100,- Kč od žáků a autobus bude zdarma.
Na to reagovala paní Jana Formandlová a uvedla, že rodiče rádi zaplatí částku 100,- Kč, je jim
potřeba pomoct, hovořila s rodiči a cena služby svozu je opravdu poloviční. Může se stát, že
autobus pojede jen se dvěma dětmi, příklad uvedla linku 502, která jezdí do Orlové a je někdy
prázdná. Dále uvedla, že je potřeba lidem na Zálesí pomoct. Pokud uděláme pouze odvoz do
školy a neuděláme odpoledne, tak to není služba kompletní. Navrhla čas odjezdu kolem 14
hodiny a přizpůsobit rozvrh. Je potřeba udělat lidem ucelenou službu, odvoz nestačí.
Pan starosta odpověděl, že 14 hodina není ideální čas odvozu. Hovořil také s ředitelem školy
panem Mgr. Lindertem a vhodnější by byl čas13:45.
Paní Jana Formandlová navrhuje čas od 13:20.
Pan starosta uvedl, že rodiče se musí mezi sebou domluvit a říct, jaký čas doporučují. Do
prázdnin se zjistí další nedostatky a zjistí se počty žáků, kteří budou mít zájem. Dále je to na
radě jestli schválí odvoz žáků.
Na to reaguje paní Jana Formandlová a trvá na svém požadavku zajistit odpolední odvoz.
Pan Josef Tomčík měl připomínku, že kdo nás vozil kdysi, že děláme z dětí „lemry“. Také
uvedl, že děti v 1. a 2. třídě se učí do 11:30, pak jde někdo do družiny a někdo domů, děti nad
3. třídu do družiny nesmí, tak kdo je pak bude hlídat do 14:00 ve škole.
Paní Jana Formandlová na to reagovala, že v obci Doubrava mají na to vyčleněnou místnost a
dochází tam důchodkyně na hlídání na hodinu.
Pan starosta stanovuje dvě kritéria, že je na rodičích, aby si stanovili optimální čas a počty
dětí. Je to potřebné ke zvážení, zda to má cenu. Vše se uvidí podle zkušebního provozu.
Pan Josef Tomčík se dotazoval na příjezd ke škole v 7:16, škola se otevírá v 7:30, co když se
škola neotevře, kdo ty děti bude hlídat.
Paní Sečkářová, která zastupuje rodiče, se zeptala, co mají sepsat pro odpolední svoz dětí.
Pan starosta odpověděl, že stačí uvést do žádosti optimální čas, kolik žáků a podpisy.
Paní Sečkářová souhlasí s paní Janou Formandlovou, že jsou ochotni připlatit za odpolední
svoz, než aby nic neplatili a svoz nebyl.
Pan Ing. Marek Svrčina uvedl, že je to potřeba zkoordinovat s ředitelem školy.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut berou na vědomí informaci k autobusové dopravě dětí do ZŠ.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
8. Informace kontrolního výboru o provedené kontrole
Pan starosta stručně seznámil přítomné s informací kontrolního výboru a provedené kontrole.
Uvedl, že byly kontrolovány 3 témata od ledna:„Zajištění služby Senior taxi a Baby taxi
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v obci Dětmarovice“, „Kontrola výběrového řízení pro provádění zimní údržby komunikací
v obci pro období 2014/2015 a 2017/2018“ a „Klubovna zahrádkářů“.
Dále předal pan starosta slovo předsedkyni kontrolního výboru paní Mgr. Michaele Kaděrové.
Předsedkyně uvedla, že zastupitelé materiály dostali a že jsou seznámeni s obsahem.
Kontrolní výbor se sešel celkem 2x z důvodu požadavku paní Jany Formandlové zkontrolovat
akci „Baby taxi“ a znova „Zimní údržbu“. U zimní údržby ale nevěděla, jaké období se má
přesně zkontrolovat.
Na to reagovala paní Jana Formandlová, že podle usnesení nebylo stanoveno období kontroly.
Také se zeptala, proč jste nekontrolovali rok 2016/2017, chyběla tam návaznost.
Paní Mgr. Michaela Kaděrová odpověděla, že byl kontrolován rok 2014/2015, tak jak paní
Jana Formandlová požadovala. Tento rok byl kontrolován už podruhé. Rok 2017/2018 byl
přidán navíc z důvodu srovnání. V únoru 2017 si pan Drahomír Kijonka již vyřizoval a
následně doložil nové živnostenské oprávnění.
Paní Jana Formandlová dále uvedla, že nikde v předchozích letech nebylo doloženo správné
živnostenské oprávnění. Uváděl, že má živnost na zednické práce. Dále se zeptala, kolik bylo
v roce 2014/2015 uchazečů? Bylo jí odpovězeno, že celkem dva (SMO a pan Kijonka). Vadí
jí, že taková firma jako SMO nebyla vybrána, když měla zájem.
Na to reagovala paní Taťána Čempelová, že se vybírá podle ceny.
Paní Jana Formandlová uvedla informaci, že SMO neuvedlo cenu proto, že obec nedala
požadavek na druh posypového materiálu.
Paní Mgr. Michaela Kaděrová upozornila, že při kontrole roku 2014/2015 uchazeči
v zadávacích podmínkách uvedli asi jednotku za tuny a druhá podmínka byla něco jiného, dali
na to upozornění, že to nebylo porovnatelné.
Pan starosta uvedl, že záležitost má pokračování, že někdo podal podnět na policii ČR.
Paní Mgr. Kaděrová chtěla poskytnout bližší informace k podání trestného oznámení.
Pan starosta odpověděl, že policie požádala o příslušné dokumenty od roku 2010 do roku
2018. Prvně chtěli smlouvy, ty byly rychle zaslány a teď chtějí všechna výběrová řízení a
všechny ostatní podrobnosti.
Paní Jana Formandlová upozornila, že hlasování na zastupitelstvu není žádná sranda. Často
upozorňuje na špatná usnesení.
Pan starosta odpověděl, že teď to řeší policie ČR.
Pan Josef Tomčík uvedl, že je problém v tom, že se změnil zákon, že kdysi to bylo tak, že ten
který to dělal, měl živnostenské oprávnění na zemědělskou práci, že nemusel mít
živnostenský list na zimní údržbu.
Pan starosta uvedl, že se změnil zákon v roce 2010, nezaregistroval to ani pan Drahomír
Kijonka. Měl sice živnostenské oprávnění, platil daně, ale měl živnost na jinou činnost než
ošetřování zimní údržbou.
Paní Jana Formandlová zdůraznila, že měl jako živnost pouze zednictví, je to úplně jiná
činnost.
Pan starosta ukončil diskusi k této záležitosti. Ještě zdůraznil, že v důvodové zprávě žádný
další problém nebyl.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor
Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra, Rostislav
Vašut berou na vědomí zápis o provedených kontrolách „Zajištění služby Senior taxi a Baby
taxi v obci Dětmarovice“, „Kontrola výběrového řízení pro provádění zimní údržby
komunikací v obci pro období 2014/2015 a 2017/2018“ a „Klubovna zahrádkářů“.
10

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, paní Jana Formandlová se zdržela hlasování.
9. Informace o stavu přípravy domova pro seniory
Pan starosta seznámil přítomné se stavem přípravy stavby domova pro seniory. V rámci
března bychom měli dostat stavební povolení na stavbu. V prosincovém zastupitelstvu máme
schváleno 5 mil. na inženýrské sítě, přivedení kanalizace a stavba se připraví pro nové
zastupitelstvo v prosinci 2018. Dotační titul pro letošní rok zatím není. Dále uvedl, že byl
kontaktován panem Vránou z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ze sociálního
odboru. Pan Vrána se informoval o stavu stavebního povolení, kolik bude stavba stát, budou
mít pravděpodobně prostředky na danou oblast. Dále pan starosta uvedl, že pokud dostaneme
letos stavební povolení, tak bychom rádi začali s přípravou stavby.
Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor
Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra, Rostislav
Vašut berou na vědomí informaci k postupu přípravy stavby Domova pro seniory.
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, paní Jana Formandlová se zdržela hlasování.
10. Informace o stavu v oblasti výstavby kanalizace
Pan starosta seznámil přítomné se stavem kanalizace v obci. Uvedl, že vše podrobně popisuje
v Dětmarovickém okénku. Dodal, že máme kanalizaci rozpracovanou ve 4 oblastech obce.
První oblastí je ZŠ + Střed, která je ve fázi napojování objektů. V Koukolné se staví ČOV, na
přelomu března a dubna se bude pokračovat. Další oblastí je pokládání páteřního potrubí,
předpokládaný konec v roce 2019. Poslední oblastí je kanalizace na Olmovci, která je ve fází
stavebního povolení. Na podzim letošního roku by se mohlo začít se stavbou. Na zahájení
stavby je vymezena v rozpočtu na rok 2018 částka 3,5 mil Kč. Dále se projektuje 3. etapa
kanalizace, která je největší. Území je od Koukolné, RD Wozniců a pokračuje k Dělnickému
domu celou zástavbou /ve směru na Karvinou/ po pravé straně. V 1. kvartále roku 2019 má
být dokončena projektová dokumentace. Nastaly různé překážky spojené s majetkovými
vztahy apod.
Diskuse:
Paní Jana Formandlová se dotazuje, zda práce probíhají v souladu s termíny podle smluv.
Pan starosta odpověděl, že dochází k posunům termínů vlivem zimního počasí a technických
záležitostí.
Paní Jana Formandlová položila další otázku, zda jsou ve smlouvách nějaké sankce.
Pan starosta odpověděl, že se pravidelně schází s jednatelkou projekční firmy IGEA. Schází
se 2x za týden. Momentálně leží na stole nějaké sankce.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut bere na vědomí informaci o stavu výstavby kanalizace.
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Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
11. Rozsah plánovaných oprav komunikací v obci
Pan starosta uvedl, že pracovnice oddělení správy komunikací vypracovaly plán oprav
komunikací pro letošní rok. Je zde přiložená mapka s barevně zakreslenými úseky oprav.
Také pan starosta zdůraznil, že v případě lepšího počasí budou zahájeny opravy silnic.
Diskuse:
Paní Jana Formandlová má dotaz, kdo určuje, kde bude asfaltový koberec, kde recyklát
případně trysková technologie.
Pan starosta odpověděl, že to určují lidé na obecním úřadě, kteří se radí s firmami jako jsou
Strabag, Heřmanovice, apod., s nimi se konzultují technologie, radě a zastupitelstvu se to
předkládá v optimální podobě. Všechny cesty bohužel nemohou být v asfaltovém koberci,
který je z technologií sice nejdokonalejší, ale i nejdražší. Každá cesta je jiná, záleží na
podkladu, prvně se musí udělat nějaký základ, proto je vhodná prvně recyklátová technologie,
musí se udělat vrstva, která ponese asfalt.
Paní Jana Formandlová má dotaz, jestli je sepsáno něco, že ta daná technologie je vhodná
z důvodu, aby nebyly reklamace.
Pan starosta odpověděl, že nic takového nemají a reklamace nejsou.
Paní Jana Formandlová by ráda předešla problémům, jako to bylo u bytovek.
Pan starosta odpověděl, že komunikace u bytovek byla konzultována s odborníky z firmy
Strabag a Heřmanovice. Mohlo to být uděláno ještě levnější metodou jako je to např. nová
plocha chodníku u Billy u cukrárny v Orlové, uděláno velmi jednoduše a je to přípustné i u
bytovek. Jsou to chodníkové úseky, kde se nalije asfalt a zasype bílým kamínkem. Tato
metoda mohla být udělána u bytovek a dneska lituje, že se to mohlo udělat stejným způsobem
a ušetřit 300.000,- Kč.
Pan Josef Tomčík měl dotaz na cyklotrasu k řece Olši. Uvedl, že v loni jsme přebírali cestu za
elektrárnou s tím, že oni nám tu cestu spraví a bude tam asfalt. A jak to je?
Pan starosta odpověděl, že tam ten asfalt je. Vysvětluje, že udělali polovinu trasy v asfaltu, tak
jak bylo dohodnuto s pozemkovým fondem. Zůstal tam úsek 1500 m, který je v kamenité
podobě. Rozhodli jsme se zbytek toho úseku opravit do konce až k hranici s Dolní Lutyní.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut schvaluje
provedení plošných oprav komunikací položením asfaltového povrchu (koberce):
- u vlakového přejezdu - od domu č.p. 789 po křižovatku u domu č.p. 594
- od křižovatky u domu č.p. 594 k domu č.p. 724
- oprava komunikace v areálu ZŠ Dětmarovice č.p. 1002
- od křižovatky poblíž domu č.p. 768 po křižovatku u domu č.p. 584
- od křižovatky u domu č.p. 584 po dům č.p. 735
- od domu č.p. 708 po napojení na silnici II/474 vedoucí od Orlové
- za Sokolským hřištěm od křižovatky u domu č.p. 463 po můstek přes potok Mlýnka
a

provedení plošné opravy návozem a zhutněním recyklátu na komunikace:
- odbočka k domu č.p. 500 a č.p. 649
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- Obecnina – od křižovatky naproti domu č.p. 311 k poslednímu domu č.p. 711
- Cyklotrasa k řece Olši
a

provádění oprav běžných výtluků tryskovou technologií na komunikacích v obci:
- na komunikaci v Koukolné od domu č.p. 52 po dům č.p. 43
12.Pozemková problematika
Výkup pozemků zastavěných komunikacemi
Pan Josef Tomčík uvedl, že po seznámení se všemi návrhy na uzavření kupních smluv pro
výkup pozemků zastavěných komunikacemi, navrhuje s ohledem na to, že se jedná o výkupy
pozemků pro stejný účel a rada obce doporučila zastupitelstvu tyto výkupy schválit, aby se
všechny tyto výkupy schválily jedním hlasováním.
Výsledek hlasování:
Pro návrh pana Josefa Tomčíka – odhlasovat navrhovaný výkup pozemků zastavěných
komunikacemi jedním hlasováním – se vyslovili členové zastupitelstva obce Ing. Kamila
Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing.
Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek
Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra, Rostislav Vašut.
Proti tomuto návrhu nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav
Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav
Wowra, Rostislav Vašut schválili:


majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2178 ostatní plocha ostatní komunikace o
výměře 336 m2 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jitky Šrubařové, č.p. 305, 735 71
Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené
s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.



majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3845/12 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 183 m2 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Vlasty Fikáčkové,
Stavbařská 279/8, Město, 736 01 Havířov do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.



majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 4394/1 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 409 m2, parc. č. 4394/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 319 m2 a parc. č. 4394/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1154
m2, vše v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví České republiky, právo hospodařit
s majetkem státu Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy do vlastnictví obce za dohodnutou kupní
cenu ve výši 112.920,- Kč. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec
Dětmarovice.
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majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2776 zahrada o výměře cca 40 m2
v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jaromíra Muresana, č.p. 441, 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. 2778 zahrada o výměře cca 50 m2
v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Martina Brudného, č.p. 270, 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. 2783 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře cca 40 m2, části pozemku parc.č. 2784 orná půda o výměře cca 10 m 2 a části
pozemku parc. č. 2497/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 60 m2 v k. ú.
Dětmarovice, z vlastnictví Gabriely Kaplanové a René Olejára, oba bytem č.p. 520,
735 71 Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené
s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.
Majetkový převod bude realizován až po zrušení zástavního práva váznoucího na
pozemcích parc.č. 2784 a 2783 v k.ú. Dětmarovice.



majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2497/1 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře cca 100 m2 a části pozemku parc. č. 2786 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře cca 50 m2 , vše v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Bořivoje
Heraleckého a Jany Heralecké, oba č.p. 285, 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. 2793 trvalý travní porost o výměře
cca 120 m2 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Oldřicha Strončka, č.p. 637, 735 71
Dětmarovice a Václava Strončka, Májová 309/15, 74718 Píšť do vlastnictví obce za
smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec
Dětmarovice.

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování.
13.Závěr
Pan starosta pozval všechny přítomné na Velikonoční jarmark, který bude mít čtvrté výročí.
Také uvedl, že dne 19.5.2018 pořádá Mysliveský spolek Dětmarovice k výročí jejich založení
odpolední den s rodinnými příslušníky. Akce se bude konat od 15.00 hod. na Hájence. Pro
návštěvníky jsou připravené různé soutěže, střelba ze vzduchovky na cíl apod. Vstupné bude
50,- Kč na osobu. Také se bude dělat vaječina, a proto je další podmínkou vstupu donést 5
vajec na osobu. Pan starosta dodal, že daná akce se bude určitě líbit.
Diskuse:
Pan Ing. Ivo Bednár se znovu vrátil k dopisu „Podnět členům zastupitelstva“. Uvedl, že dopis
poslal jak zastupitelstvu, tak radě. Dále připomněl, že zastupitelstvo na svém zasedání v roce
2013 přijalo usnesení, kdy řadu pozemků věnovalo veřejnému užívání – cesty do polí apod.
Dále uvedl, že ho štve rozhodnutí úřednice z obecního úřadu, která byla v rozporu se
zákonem. Na závěr upozornil radní, že mají taky slepé cesty a že by se jim to taky nelíbilo.
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Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18.50 hodin poděkováním všem za účast.

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce

Ing. Leonard Mynář v.r.
ověřovatel zápisu

Miroslav Wowra v.r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Anna Kiková v.r.
zapisovatelka
Přílohy:
- usnesení
- pozvánka
- Zpráva Policie ČR Dětmarovice o stavu bezpečnosti za rok 2017
- Žádost TJ Sokol Dětmarovice o dotaci na rok 2018
- Žádost Českého kynologického svazu ZKO 029 – Dětmarovice – Koukolná o dotaci
na rok 2018
- Rozpočtová opatření
- Informace o provozování školního autobusu
- Informace kontrolního výboru o provedené kontrole
- Informace o stavu přípravy Domova pro seniory
- Informace o stavu v oblasti výstavby kanalizace
- Rozsah plánovaných oprav komunikací v obci
- pozemková problematika – výkup pozemků zastavěných místní komunikací
- pozemková problematika – výkup pozemků z vlastnictví Zemědělského podniku
Razová, státní podnik v likvidaci
- pozemková problematika – žádost o odkup komunikace
- Žádost o dotaci na nákup sekačky za 50% podpory MAS Bohumínsko
- Neinvestiční položky pro naše občany zavedené v období 2010-2018
- prezenční listina zastupitelé a hosté
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