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Zápis 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 17. prosince 2018 v 17.00 

hodin v banketce Dělnického domu 

 

Přítomni: 

 

Ing. Ladislav Rosman 

Ing. Marek Svrčina 

Ing. Leonard Mynář 

Ing. Kamila Badurová 

Bc. Michael Branny 

Ing. Milan Čempel 

Zdeňka Foltynová 

Jana Formandlová 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA 

Mgr. Michaela Kaděrová 

Bc. Šárka Kepenyesová 

Ing. Miroslav Kozel 

Mgr. Libor Stáňa 

Rostislav Vašut 

Miroslav Wowra 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019 -2021 

3. Rozpočtová opatření 

4. Zmocnění pro radu obce k provádění rozpočtových úprav 

5. Rozpočtové provizorium obce pro rok 2019 

6. Zřízení, stanovení počtu členů a volba členů finančního výboru 

7. Zřízení, stanovení počtu členů a volba členů kontrolního výboru 

8. Zřízení výboru pro životní prostředí a hornickou činnost, stanovení počtu členů a volba předsedy 

a členů 

9. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 

10. Pozemková problematika 

11. Plán odpadového hospodářství 

12. Určení člena zastupitelstva obce pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací 

dokumentace 

13. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2019 

14. Závěr 
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1. Zahájení 

 

Zasedání zastupitelstva obce (ZO) zahájil a řídil starosta obce Ing. Ladislav Rosman, který úvodem 

přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva obce a jednání je 

usnášeníschopné. 

 

Pan starosta navrhl, jako členy návrhové komise tohoto zasedání: 

předseda – Ing. Kamila Badurová, členové – Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Milan Čempel. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové ZO  Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila Badurová, 

Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa, 

Rostislav Vašut a Miroslav Wowra volí návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Kamila Badurová, 

členové – Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Milan Čempel. (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni – Mgr. Libor Stáňa, Bc. Michael Branny. 

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Mgr. Anna Kiková. 

 

Pan starosta sdělil, že zastupitelé obce obdrželi program spolu s dalšími materiály a že neobdržel žádnou 

připomínku, proto dal hlasovat o programu zasedání ZO dle pozvánky.  

 

Výsledek hlasování: 

Členové ZO Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila Badurová, 

Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa, 

Rostislav Vašut a Miroslav Wowra schválili program zasedání ZO dle pozvánky. (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

 

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019 -2021 

 

Pan starosta konstatoval, že rok 2019 je rozpočet na příští rok, roky 2020 – 2021 jsou rozpočtový výhled. 

Oba materiály na sebe navazují. Ze zákona musíme předřadit střednědobý výhled rozpočtu před 

schválením rozpočtu na příští rok.  

Na dnešním zasedání bychom se zabývali a schválili si střednědobý výhled rozpočtu, aby bylo 

provizorium co nejkratší, další ZO je proto předběžně naplánováno na 16.1.2019. 

Zastupitelé budou mít měsíc na prostudování podkladů k novému rozpočtu. Pokud by se vyskytly nějaké 

připomínky, tak bude měsíc na jejich vykomunikování. Pan starosta se domnívá, že 16.1. bude hladký 

průběh schvalování materiálů. 

Střednědobý výhled je naplánován věcně a finančně na 4 roky volebního období. Obsahuje velké 

položky z hlediska nákladovosti a náročnosti samotných staveb. Je to pouze výhled a předpokládá se, 

že během těchto 4 let obec získá státní dotace na ty největší stavby. 

Výhled vypadá bídně, je tam zejména 40 mil. překlenovací úvěr, vč. úroku 4 %. Nechceme však obec 

zadlužit tak, abychom měli problémy se splácením. 



3 
 

Např. na stavbu kanalizace na Olmovci se snažíme získat státní dotaci, tyto možnosti se rýsují. Domov 

pro seniory musí mít také finanční základ ve státní, či jiné dotaci tak, aby půjčka na Domov pro seniory 

nebyla vyšší než 25 mil.  

Pan starosta připomněl, že v době, kdy měla obec mnohem menší rozpočet, se stavěl nový obecní úřad 

a obec čerpala půjčku 16 mil. Kč, kterou se podařilo bez problémů splatit. Dnes máme na bankovním 

účtu 10 – 15x více peněz, než jsme měli tehdy a podmínky pro splácení jsou daleko lepší. 

Nevíme však detaily příjmů a výdajů do budoucích let, výhled je pouze orientační, ale zdaleka to není 

dogma. S přihlédnutím k finančním prostředkům obce se přistupuje k jednotlivým stavbám, zejména 

těm nákladnějším tak, abychom se nedostali do červených čísel.  

Zatím toto vše nemohl projednat finanční výbor, protože bude zvolen až dnes. Pan starosta požádal, 

pokud bude finanční výbor po dnešním zasedání zvolen, aby projednal tuto problematiku do 16.1.2019. 

 

Pan starosta otevřel diskuzi. 

 

Diskuze: 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA se zeptal, jestli nedošlo k omylu, protože je hovořeno o návrhu 

střednědobého výhledu na 4 léta, ale dostali jsme výhled pouze na 2 léta, tzn. 2020, 2021. Střednědobý 

výhled by měl být na období 2-5 let. Ve výhledu máme půjčku 40 mil, myslí si, že by to mělo kopírovat 

výhled splácení úvěru a úroků. Dále došlo k menšímu nedorozumění, protože na příjmové části je v r. 

2020 napsáno 40 mil., ale ve výdajové části už v roce 2020 a 2021 budou náklady spojené s úroky a 

poplatky. V přiložené tabulce ve třídě 8 - splátky úvěrů a financování jsou nuly. Domnívá se, že by se 

tato čísla 1,217 mil. pro rok 2020 a pro rok 2021 částka 1,602 mil. měla do tabulky vložit. Toto jsou jen 

úroky a poplatky. Tím pádem se již v letech 2020 a 2021 dostáváme do rozpočtu schodkového. 

Zdůraznil, že již zmínil na začátku, že v této situaci by měl být výhled minimálně na období 5 let, 

abychom viděli, jak finanční zdraví obce vypadá v letech 2022 – 2025. To je období, kdy se tato půjčka 

bude splácet. Pokud by to bylo 40 mil., tak se dostáváme do červených čísel. 

Konstatoval obecně k financování obce a navázal na některé výroky Ing. Kozla, který v předvolebním 

období měl pochybnosti s investičním plánem. Zdůraznil, že když se na tabulku podíváme, tak příjmy, 

které máme, jsou ve výši cca 50-60 mil., tak tyto příjmy celé spotřebujeme v běžných, neinvestičních 

nákladech. Nezbývá nám nic do kapitálových výdajů, 51 mil. které jsme našetřili, tak musíme dát od r. 

2019. Když tuto ušetřenou částku vyčerpáme, předpoklad je v r. 2021, tak již nebudeme žádné 

prostředky mít a zdrojovou část budeme používat pouze, abychom je „projedli“. Takže nemáme žádné 

prostředky do investičního programu. 

Znovu zopakoval, že když už takový výhled děláme, měl by být na delší období, alespoň do roku 2025. 

Nepočítá se tam rok 2019, kdy se jedná o rozpočet. Bylo by dobré, abychom viděli, jak vývoj jde. 

Rozhodující je, jestli budou dotace. Pokud dotace nedostaneme, tak rozvoj nebude. Nebudeme mít ani 

na spoluúčast, pokud nezredukujeme běžné výdaje. S půjčkou 40 mil. při celkovém rozpočtu cca 90 mil 

by byl velmi opatrný. Půjčku by do výhledu nedával, klonil bych se k tomu, abychom do výhledu dali 

reálné výše dotací, tzn. máme tam dotace ve výši 2,8 a 2,9 mil pro roky 2020  a 2021. 

Přiklání se, aby ve výhledu byla raději dotace vyšší, nikoliv půjčka. Znovu zdůraznil, že by požadoval 

dlouhodobější výhled, min. do roku 2024.  

Souhlasil s tím, že rok 2019 by měl být rokem úsporným. Běžné náklady by se do budoucna měly 

optimalizovat, s cílem je snížit na určitou úroveň, abychom mohli investovat také z vlastních zdrojů. 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA doporučil, aby návrh střednědobého rozpočtu byl na roky 2019 – 2024 a 

aby se ve výhledu, pokud bude půjčka 40 mil., doplnily položky výdajové, jako je splácení úvěru, 

splácení úroků a poplatků. A pokud by půjčka nebyla, pak určit optimální výši dotací a z ní odvíjet 

položky nákladové a výdajové a docílit, aby každým rokem byl rozpočet vyrovnaný a ne schodkový.  

Prakticky se to dá provést tak, že ještě před schválením 16.1.2019 tomu bude předcházet schválení 

výhledu a následně schválení rozpočtu, to se může probrat ve finanční komisi, v radě a na zastupitelstvu. 
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Pan starosta znovu vysvětlil, že čísla do roku 2021 jsou velmi nepřesná, čím dále budeme rozpočet 

odhadovat, budou čísla nepřesnější. Neodvažuje se do rozpočtu zapracovat čísla v desítkách miliónů 

pouze dle pocitu, jaké dostaneme dotace v roce 2020 nebo 2021, takto se rozpočet netvoří. Rozpočet 

máme naplánován věcně tak, jak máme investice naplánované do roku 2022. Výhled je matematickým 

součtem co nejznámějších položek, bez dotací, které čekáme na Domov pro seniory a kanalizaci. 

Střednědobý rozpočet je nutné mít a toto je způsob, jak se s tímto úkolem, který je dán zákonem, 

můžeme vyrovnat.  

 

Ing. Radka Filipová se vyjádřila k návrhu odložení schválení střednědobého výhledu na leden. 

Historicky se to takto schvalovalo, že se vždy schvaloval střednědobý výhled rozpočtu a ve stejném 

termínu se schvaloval i běžný rozpočet.  Při posledním auditu měl auditor poznámku, že procesně by 

bylo lepší, aby střednědobý výhled byl schválen před schvalováním rozpočtu, protože při schvalování 

rozpočtu máme ze střednědobého výhledu vycházet. 

K poznámce, že by se ve střednědobém výhledu mělo projevit splácení úroku – to tam je 

v neinvestičních výdajích, je to obsaženo v řádku neinvestiční výdaje. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA se dotázal proč je třída 8 splátka úvěru nula. 

 

Ing. Radka Filipová zodpověděla, že je to proto, že úvěr je nastaven tak, že 2 roky pouze čerpáte, pak 

se přeruší čerpání a začneme splácet. Je to otázka, jak si to uživatel úvěru nastaví.  

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA si ještě ujasnil, že v roce 2020 je zahrnuto splácení úroků ve výši 1,602 

mil.? 

 

Ing. Radka Filipová toto potvrdila. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA zdůraznil, že by chtěl mít výhled delší, protože musíme mít vizi, co nás 

čeká, protože výhled je pouze na 2 roky. Po těchto 2 letech nás čeká jen to horší, protože vyčerpáme 50 

našetřených mil.  

 

Pan starosta oponoval, že pokud bychom nešli do některých položek, které nebudou mít státní dotaci, 

tak nás nic „bolet“ nebude. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA zdůraznil, že pokud rozestavíme dům seniorů v roce 2019, a nebudeme 

vědět, co nás čeká, v r. 2022 nedostaneme dotaci, tak my rozestavíme dům seniorů, nebudeme mít dotaci 

a můžeme skončit. 

 

Pan starosta upřesnil, že pokud se nebude rýsovat možnost, že dostaneme dotaci min. 10 mil., tak se 

stavba nebude realizovat. 

Kanalizace na Olmovci nemá rozpočet 70 mil, ale pouze 10,5. Tam si troufneme jít do této investice i 

bez dotace a budeme doufat, že stát na kanalizaci přispěje. Zatím 8 let čerpáme dotace. Kdybychom 

neobdrželi dotaci, tak zdaleka nejsme takto daleko. 

Rozhodneme se až v roce 2019, co vlastně budeme z těch velkých investic realizovat, zatím to máme 

pouze v hrubém plánu.  

Nedoporučuje se dostávat do odhadů déle než na 2 roky. Cílem je, abych vždy posoudili finanční situaci 

tak, abychom obec nedostali do nerealizovatelných splátek. 
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Ing. Lumír Jendryščík, MBA uvedl, že to je špatně, protože děláme investice na více let a tímto postupem 

se dostaneme do situace, že si budeme muset tu půjčku vzít. 

 

Pan starosta uvedl, že nás nikdo nepřinutí si vzít další půjčku. Pokud nebudeme chtít zahájit stavbu, tak 

ji nezahájíme. Do investice se pustíme pouze tehdy, když budeme vědět, že financování bude schůdné, 

včetně půjčky.   

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA měl dotaz, co vytkla kontrola z kraje. 

 

Ing. Radka Filipová upřesnila, že historicky se to takto dělalo v několika letech, že se výhled a rozpočet 

schvaloval současně, ale procesně by to takto nemělo probíhat. 

 

Ing. Leonard Mynář se dotázal, zda existuje metodika na sestavování rozpočtu, zda doporučuje do 

rozpočtu dávat příjmy z dotací. 

 

Ing. Radka Filipová odpověděla, že příjmy z dotací se dávají do výhledu pouze ty, na které máme 

rozhodnutí. 2-3 milionová dotace je vyrovnávací platba, kterou máme na výkon veřejné správy, to je 

jisté, že dostaneme, nevíme zcela přesnou výši, takže se to během roku bude muset upravit. 

 

Ing. Marek Svrčina upřesnil, že další rozhodnutí ještě nejsou schváleny, takže vše ostatní by bylo jako 

nárokovat si nenárokovou složku. 

 

Pan starosta přečetl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje/neschvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce 

Dětmarovice na období 2019 -2021. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové ZO Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila Badurová, 

Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka 

Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut a Miroslav Wowra schválili 

střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice na období 2019 – 2021. 

(celkem 13) 

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová. (celkem1) 

Hlasování se zdržel Ing. Lumír Jendryščík, MBA. (celkem 1) 

 

 

3. Rozpočtová opatření 

 

Pan starosta uvedl, že rozpočtové opatření je zdůvodněno v důvodové zprávě. Zdůraznil pouze některé 

položky, např. navýšení daně příjmů o 6.550 tis. Kč., transfer ze státního rozpočtu snížený o 2.306 tis. 

Kč. Celkem se jedná o 4.244 tis. Kč, kde bude navýšena nerozdělená rezerva. V souvislosti s opatřením 

máme také další položky, jako je školní financování, kde 300 tis. není vyčerpáno, toto ponižuje spotřebu 

finančních prostředků. Dále tam jsou uvedeny vratky DPH ve výši 2.620 tis .Kč. 

 

Pan starosta otevřel diskusi.  
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Diskuze: 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA se pouze dotázal, zda ostatní položky jsou plněny v rámci rozpočtu? 

 

Ing. Radka Filipová odpověděla, že ano. 

 

Pan starosta přečetl usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje rozpočtové opatření č. 16 dle předloženého návrhu 

upraveného rozpočtu k 17. 12. 2018  

a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 17.12.2018 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 85.112 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 128.320 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 43.208 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2017 ve 

výši 43.208 tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové ZO  Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila Badurová, 

Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa, 

Rostislav Vašut a Miroslav Wowra schvalují rozpočtové opatření č. 16 dle předloženého návrhu 

upraveného rozpočtu k 17.12.2018  

a  

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 17.12.2018 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 85.112 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 128.320 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 43.208 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2017 ve výši 

43.208 tis. Kč. (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasován. (celkem 0) 

 

4. Zmocnění pro radu obce k provádění rozpočtových úprav 

 

Pan starosta přečetl usnesení. 

 

Tajemník upřesnil, že je to to samé jako zrušené rozhodnutí.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dětmarovice ruší usnesení ZO č. 277/16 ze dne 14.12.2016 o přenesení části 

své pravomoci provádět rozpočtová opatření na radu obce  

a  

pověřuje Radu obce Dětmarovice provádět rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:  

na příjmové straně bez omezení, 

na výdajové straně rozpočtu  

a) bez omezení u výdajů z dotací (výdaje s účelovým znakem), 
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b) bez omezení u výdajů k odvrácení škod, výdaje k prevenci havárie, řešení živelných 

pohrom, úhrady pokuty, penále, daní a daňových doměrků, výdaje daně z příjmů 

právnických osob, kterou platí obec sama sobě, 

c) změny závazných ukazatelů (jednotlivých paragrafů) do výše 200.000,- Kč 

 

Výsledek hlasování: 

Členové ZO  Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila Badurová, 

Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa, 

Rostislav Vašut a Miroslav Wowra ruší usnesení ZO č. 277/16 ze dne 14.12.2016 o přenesení části své 

pravomoci provádět rozpočtová opatření na radu obce  

a  

pověřují Radu obce Dětmarovice provádět rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:  

na příjmové straně bez omezení, 

na výdajové straně rozpočtu  

a) bez omezení u výdajů z dotací (výdaje s účelovým znakem), 

b) bez omezení u výdajů k odvrácení škod, výdaje k prevenci havárie, řešení živelných pohrom, 

úhrady pokuty, penále, daní a daňových doměrků, výdaje daně z příjmů právnických osob, 

kterou platí obec sama sobě, 

c) změny závazných ukazatelů (jednotlivých paragrafů) do výše 200.000,- Kč 

(celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

 

5. Rozpočtové provizorium obce pro rok 2019 

 

Pan starosta uvedl, že rozpočtové provizorium vzniká v situaci, kdy není schválen rozpočet. Tento stav, 

pokud se tak zastupitelstvo obce domluví, bude trvat pouze do 16.1.2019. 

 

Pan starosta otevřel diskuzi. 

 

Diskuze k tomuto tématu nebyla. 

 

Bc. Michael Branny odchází 17:40 

 

Pan starosta přečetl usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice  

schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce Dětmarovice pro rok 2019 dle předloženého 

návrhu 

a 

bere na vědomí návrh rozpočtu obce Dětmarovice – rok 2019. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové ZO  Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila Badurová, 

Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. 

Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut a Miroslav Wowra   
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schvalují pravidla rozpočtového provizoria obce Dětmarovice pro rok 2019 dle předloženého návrhu a 

berou na vědomí návrh rozpočtu obce Dětmarovice – rok 2019. 

(celkem 13) 

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová. (celkem 1) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

Nepřítomen: Bc. Michael Branny (celkem 1) 

 

Bc. Michael Branny se vrátil do jednací místnosti v 17:42. 

 

6. Zřízení, stanovení počtu členů a volba členů finančního výboru 

 

Pan starosta uvedl, že se v radě obce a také na jednotlivých jednáních tomuto tématu maximálně 

věnovali. Všichni mají snahu maximálně vyjít vstříc návrhům jednotlivých stran. 

Návrh je 9členné komise. 

Předsedkyně je zvolena Bc. Šárka Kepenyesová. 

Návrhy mají všichni, proto pan starosta otevřel diskuzi. 

 

Diskuze k tomuto tématu nebyla. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dětmarovice zřizuje  

devítičlenný finanční výbor 

a 

volí členy finančního výboru: 

Ing. Alan Franek, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, Ing. 

Drahomír Kryska, Jaroslav Mana, Martin Müller, Mgr. Libor Stáňa. 

 

Výsledek hlasování:  

Členové ZO  Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila Badurová, 

Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa, 

Rostislav Vašut a Miroslav Wowra zřizují devítičlenný finanční výbor a volí členy finančního výboru: 

Ing. Alan Franek, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, Ing. Drahomír 

Kryska, Jaroslav Mana, Martin Müller, Mgr. Libor Stáňa. (celkem 15) 

Nikdo nehlasoval proti tomuto usnesení. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

7. Zřízení, stanovení počtu členů a volba členů kontrolního výboru 

 

Pan starosta uvedl, že rada obce dala zastupitelstvu návrh 9členného výboru. Je zde trošku jiná situace, 

a proto se pan starosta cítí povinen dát návrh na úpravu počtu. Chtěl by navrhnout zřídit kontrolní výbor 

pouze 7členný.  

 

Pan starosta otevřel diskuzi. 

 

Diskuze: 

 

Bc. Michael Branny uvedl, že vítá návrh 7členný, protože v minulém období byl 7členný, okolní obce 

mají také 7členný. Také Orlová má 7 členů. Myslí si, že 9členný kontrolní výbor není potřeba.  
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Politická šance schválit 7 členů je, byla to jeho 1. vize. Ale pokud bude zvolen výbor 9členný, nemá 

s tím Bc. Michael Branny problém. 

 

Starosta upřesnil, že je to v podstatě protinávrh z jeho strany. 

 

Paní Jana Formandlová se dotázala, jestli když bude 7 členů, zda bude obsažena každá strana. Domnívá 

se, že 9členný by byl vhodný, protože máme předsedu, který nemá zkušenosti. Bývalo zvykem, že 

předseda výboru byl členem opozice, protože to nyní takto není, tak navrhuje 9členný výbor. 

 

Pan starosta namítl, že nemá obavy o zkušenosti Bc. Branného. Snaha o zastoupení co nejširšího 

zastoupení všech stran je, ale nemusí to tak vždy být. 

 

Bc. Michael Branny dodal, že Mgr. Kaděrová, jako bývalá předsedkyně je v návrhu a domnívá se, že 

budou spolupracovat, takže zkušenosti budou. 

 

Jana Formandlová uvedla, že praxe ukáže, zda na to Bc. Branny má, nebo nemá. V zákoně není, aby 

byly zastoupeny všechny strany, ale nemělo by to být diskriminační. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA uvedl, že připomínky p. Formandlové jsou opodstatněné a navrhl hlasovat 

o původním návrhu 9členného kontrolního výboru v takovém složení, jak byl původně navržen. 

Poznamenal, že je paradox, že obecní rada) se nemůže dohodnout, jestli 7 nebo 9členný výbor. 

 

Pan starosta znovu zdůraznil, že tento protinávrh nedává jako člen rady obce, ale jako člen zastupitelstva. 

 

Ing. Leonard Mynář dodal, že rada obce je pro 9členný výbor, pan starosta pro 7členný. 

 

Paní Jana Formandlová uvedla, že 7členný výbor dává prostor ke spekulacím, že se někteří členové 

nehodí, dodala, že je to pouze domněnka. 

 

Ing. Marek Svrčina upřesnil, že padla vize, že kontrolní výbor měl být opozice. Tyto návrhy učiněny 

byly, ale opozice se těchto nabídek zřekla, proto hlasování skončilo takto. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA uvedl, že kontrolní výbor je velmi důležitý. Pokud schválíme 7členný 

výbor, tak podle pravidel, které byly x let, tak by mělo nastat to, aby se nominovali noví kandidáti do 

výboru, potom bychom dnes nemohli schvalovat jmenovité složení výboru, jinak může dnes každá 

strana nominovat nové složení výboru. Dále se dotázal, zda v případě schvalování členů výboru chtějí 

z původního návrhu někoho vyloučit. 

 

Pan starosta navrhl, aby se odsouhlasilo, zda 7členný nebo 9členný výbor. 

 

Jeho protinávrh je 7členný kontrolní výbor. 

 

Výsledek hlasování: 

Zastupitelé obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Šárka Kepenyesová, Bc. Michael 

Branny, Ing. Kamila Badurová hlasují pro 7- členný kontrolní výbor. (celkem 5) 

Proti tomuto návrhu hlasovali Jana Formandlová a Ing. Lumír Jendryščík, MBA. (celkem 2) 

Hlasování se zdrželi Ing. Leonard Mynář, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Mgr. Michaela 

Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut a Miroslav Wowra. (celkem 8) 

 

Pan starosta dal další návrh, aby se hlasovalo o 9členném kontrolním výboru. 

 

Výsledek hlasování: 
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Pro tento návrh hlasovali Ing. Leonard Mynář, Miroslav Wowra, Rostislav Vašut, Ing. Lumír 

Jendryščík, MBA, Jana Formandlová. (celkem 5)  

Proti tomuto návrhu hlasoval Ing. Ladislav Rosman. (celkem 1) 

Hlasování se zdrželi Ing. Marek Svrčina, Bc. Šárka Kepenyesová, Bc. Michael Branny, Mgr. Michaela 

Kaděrová, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Ing. Kamila Badurová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. 

Libor Stáňa. (celkem 9) 

 

Pan starosta konstatoval, že kontrolní výbor nebyl zřízen a musí se zřídit až v lednu 2019. 

 

Pan tajemník JUDr. Jan Pochylý navrhl udělat dohadovací řízení, toto nebylo přijato. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA navrhl znovu projednat návrh rady obce. 

 

Ing. Leonard Mynář navrhl řešit kontrolní výbor jednoduchým způsobem, zřídit 9členný kontrolní výbor 

v tomto složení.  

 

Ing. Miroslav Kozel shrnul, že prvotní byl návrh rady obce, který navrhoval 9členný kontrolní výbor 

v tomto personálním složení. Protinávrh byl 7členný kontrolní výbor. Další protinávrh na 9členný 

kontrolní výbor byl naprosto zbytečný, protože se mělo hned hlasovat o návrhu rady, tzn. 9členný 

kontrolní výbor v tomto personálním složení. Takto jsme postupovali v případě volby finančního 

výboru. 

 

JUDr. Jan Pochylý vysvětlil, že takto se hlasovalo proto, že byl vznesen protinávrh a takto je to v souladu 

s jednacím řádem.  

 

Ing. Miroslav Kozel konstatoval, že mu přišlo naprosto zbytečné hlasovat o 9členném kontrolním 

výboru, protože takový protinávrh nebyl vůbec podán. 

 

Ing. Leonard Mynář upřesnil, že nyní by se ještě mělo hlasovat o návrhu rady obce, o kterém se dosud 

nehlasovalo. 

 

Pan starosta přečetl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce  

zřizuje devítičlenný kontrolní výbor 

a 

volí členy kontrolního výboru:  

Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Václav Brožík, Ing. Milan Čempel, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr 

Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznapka, Rostislav Vašut. 

 

Výsledek hlasování: 

Zastupitelé obce Ing. Leonard Mynář, Miroslav Wowra, Rostislav Vašut, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Jana Formandlová hlasují pro zřízení devítičlenného kontrolní výbor a volí členy kontrolního výboru:  

Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Václav Brožík, Ing. Milan Čempel, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, 

Ing. Martin Krůl, Jiří Sznapka, Rostislav Vašut. (celkem 5) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0) 

Hlasování se zdrželi Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Šárka Kepenyesová, Bc. Michael 

Branny, Mgr. Michaela Kaděrová , Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Ing. Kamila Badurová, Ing. 

Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa. (celkem 10) 
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Paní Jana Formandlová prohlásila, že zastupitel by měl mít v takovýchto otázkách jasno a ne se zdržovat 

hlasování. 

 

Pan starosta položil paní Janě Formandlové řečnickou otázku, kolikrát se zdržela ona. 

 

Paní Jana Formandlová odpověděla, že ona se zdržuje hlasování minimálně. 

Pan starosta paní Janu Formandlovou ubezpečil, že ode dneška to bude počítat. 

 

Starosta problematiku uzavřel tak, že tato věc nebyla rozhodnuta a zastupitelstvo obce se k tomu bude 

muset vrátit 16.1.2019. 

 

JUDr. Jan Pochylý doporučil schválit usnesení, že máme kontrolní výbor. Může být zvolen také tím, že 

je zvolen předseda a členové. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA připomněl, že kontrolní výbor se měl zřídit na ustavující schůzi a že na 

ustavující schůzi zastupitelstva obce dával JUDr. Jan Pochylý připomínku, že se musí zřídit kontrolní 

výbor a pak starosta na toto nereagoval. 

 

Pan tajemník JUDr. Jan Pochylý s tímto souhlasil. 

 

Paní Jana Formandlová uvedla, že je zřejmé, že máme kontrolní výbor, protože máme předsedu. Že 

hlasovat pouze o zřízení kontrolního výboru nemá smysl. 

 

Pan tajemník JUDr. Jan Pochylý uvedl, že dle zákona musí být výslovně jasné, že se kontrolní výbor 

zřizuje, nebo je druhá možnost, že kontrolní výbor je zřízen tím, že je zvolen předseda a jeho členové, 

což zatím není splněno. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA znovu zdůraznil, že on dobře slyšel na ustavující schůzi, když pan tajemník 

JUDr. Jan Pochylý dával připomínku, že se musí zřídit kontrolní a finanční výbor a pan starosta na to 

nereagoval. Ale domnívá se, že když máme předsedu, tak máme i automaticky kontrolní výbor. Navrhl, 

aby se to do zápisu nedávalo. 

 

Paní Jana Formandlová oponovala, že v zápise musí být všechno. 

 

 

8. Zřízení výboru pro životní prostředí a hornickou činnost, stanovení počtu členů a volba 

předsedy a členů 

 

Mgr. Libor Stáňa odchází z jednací místnosti v 18:02. 

 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Pan starosta přečetl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice zřizuje devítičlenný výbor pro životní prostředí a hornickou 

činnost a volí předsedkyní výboru pro životní prostředí a hornickou činnost:  

Ing. Kamila Badurová 

a  
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členy výboru pro životní prostředí a hornickou činnost: 

Mgr. Martin Duda, Pavel Jakubec, Radim Kovář, MUDr. Eliška Lazarová, Jarmila Popiolková, 

Bc. Tereza Popiolková Kaděrová, Bronislav Szwarc, Jaroslav Šelong. 

 

Pan starosta otevřel diskuzi. 

Diskuze k tomuto tématu nebyla. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové ZO  Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila Badurová, 

Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Rostislav Vašut a 

Miroslav Wowra zřizují devítičlenný výbor pro životní prostředí a hornickou činnost a volí předsedkyní 

výboru pro životní prostředí a hornickou činnost:  

Ing. Kamilu Badurovou 

a  

členy výboru pro životní prostředí a hornickou činnost: 

Mgr. Martin Duda, Pavel Jakubec, Radim Kovář, MUDr. Eliška Lazarová, Jarmila Popiolková, Bc. 

Tereza Popiolková Kaděrová, Bronislav Szwarc, Jaroslav Šelong. (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

Nepřítomen byl Mgr. Libor Stáňa. (celkem 1) 

 

 

9. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 

 

Pan starosta přečetl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje/neschvaluje poskytnutí odměn za výkon funkce 

neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností od 1.1.2019 měsíčně takto: 

- místostarosta obce   6000,- Kč 

- člen rady obce   3000,- Kč 

- předseda výboru, komise  2500,- Kč 

- člen výboru, komise   1500,- Kč 

- člen zastupitelstva obce    800,- Kč 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Odměna se poskytuje jen za 

funkci, za niž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna. 

 

Pan starosta otevřel diskuzi: 

 

Diskuze:  

Paní Jana Formandlová se dotázala, proč je návrh, že se položky odměn zvedají?   

 

Pan starosta odpověděl, že dle legislativy se doporučuje tyto odměny zvednout, ale pokud se ZO 

domluví, tak se to může nechat na původní úrovni. 
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Ing. Miroslav Kozel uvedl, že je to dle vyhlášky. My jsme odměny nevalorizovali 4 roky, toto je ne 

úplný součet valorizací. Dotázal se, proč jsme upustili od dvousložkového výpočtu odměn. 

 

Tajemník JUDr. Jan Pochylý vysvětlil, že je to po vzoru ostatních obcí, odměna se vyplácí na 1 funkci, 

na tu nejvyšší. Člen zastupitelstva obce a zároveň člen výboru dostane jen tu vyšší odměnu. 

V minulosti se odměny nenavyšovaly, ale zastupitelstvo obce bylo vždy informováno o změnách, které 

umožňovaly navýšení. 

 

Mgr. Michaela Kaděrová uvedla, že nyní nelze kumulovat některé funkce. 

 

Mgr. Libor Stáňa se vrací v 18:09. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. 

Kamila Badurová, Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. 

Libor Stáňa, Rostislav Vašut a Miroslav Wowra schvalují poskytnutí odměn za výkon funkce 

neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností od 1.1.2019 měsíčně takto: 

- místostarosta obce   6000,- Kč 

- člen rady obce    3000,- Kč 

- předseda výboru, komise  2500,- Kč 

- člen výboru, komise   1500,- Kč 

- člen zastupitelstva obce    800,- Kč 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 

odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Odměna se poskytuje jen za funkci, za niž 

náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna. (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

Po hlasování pan Ing. Lumír Jendryščík, MBA prohlásil, že by chtěl deklarovat, že tuto odměnu budu 

dávat na charitativní účely. 

 

Pan starosta poděkoval Ing. Lumírovi Jendryščíkovi, MBA za příkladnou činnost. 

 

Paní Jana Formandlová konstatovala, že odměnu dává na charitativní účely celé 4 roky, ale bylo jí 

řečeno, že zříci se odměny na charitativní účely nelze. 

 

Pan tajemník JUDr. Jan Pochylý vysvětlil, že odměna se musí vyplatit, ale pak ji zastupitelé obce 

samozřejmě můžou dávat na charitativní účely. 

 

Ing. Marek Svrčina uvedl, že legislativa bohužel neumožňuje možnost vzdát se odměny přímo. 

 

 

10. Pozemková problematika 

 

Pan starosta uvedl, že se jedná o nabídku občanů k výkupu pozemku, který je zastavěnou komunikací. 

Pan starosta otevřel diskuzi. Diskuze k tomuto tématu nebyla. 

 

Pan starosta přečetl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje  

 majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2  pozemku parc.č. 4071/2 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 337 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví …………., 

…………………. 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 

pozemku parc.č. 4071/2 v k.ú. Dětmarovice. 

 

 majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2  pozemku parc.č. 4071/2 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 337 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ………….., 

………………….. 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 

pozemku parc.č. 4071/2 v k.ú. Dětmarovice. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. 

Kamila Badurová, Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. 

Libor Stáňa, Rostislav Vašut a Miroslav Wowra schvalují  

 majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2  pozemku parc.č. 4071/2 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 337 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ……………., 

…………………. 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 pozemku 

parc.č. 4071/2 v k.ú. Dětmarovice. 

 

 majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2  pozemku parc.č. 4071/2 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 337 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví …………….., 

………………….. 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 pozemku 

parc.č. 4071/2 v k.ú. Dětmarovice  

(celkem 15) 

Nikdo nehlasoval proti tomuto usnesení. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA upozornil, aby stavební úřad prověřil, zda nový plot, který se tam staví, 

není na místě, které nyní zastupitelstvo obce odsouhlasilo k výkupu. 

 

Pan starosta přečetl návrh usnesení k dalšímu majetkovému převodu. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje majetkový převod – výkup části pozemku parc.č. 

2881/4 – orná půda o výměře 1377 m2 (dle nově zpracovaného geometrického plánu výkup 

pozemku parc.č. 2881/5 – orná půda o výměře 8 m2) v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví INVERTIR 

CAPITAL s.r.o., Těšínská 239, 735 14 Orlová – Poruba, jednatel společnosti Ing. Petr Podhorný, 

735 71 Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací 

převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

Pan starosta otevřel diskuzi. 

 

Diskuze: 

Paní Janě Formandlové se zdá tato plocha velká. 
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Ing. Lumír Jendryščík, MBA vysvětlil, že se nevykupuje celá plocha, pouze 8 m2 v zatáčce, aby byl 

plynulejší příjezd. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. 

Kamila Badurová, Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. 

Libor Stáňa, Rostislav Vašut a Miroslav Wowra schvalují majetkový převod – výkup části pozemku 

parc.č. 2881/4 – orná půda o výměře 1377 m2 (dle nově zpracovaného geometrického plánu výkup 

pozemku parc.č. 2881/5 – orná půda o výměře 8 m2) v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví INVERTIR 

CAPITAL s.r.o., Těšínská 239, 735 14 Orlová – Poruba, jednatel společnosti Ing. Petr Podhorný, 735 

71 Dětmarovice do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu 

uhradí obec Dětmarovice. 

(celkem 15) 

Nikdo nehlasoval proti tomuto usnesení. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

 

11. Plán odpadového hospodářství 

 

Pan starosta uvedl, že jsme museli přistoupit k tomu, že máme nový plán odpadového hospodářství, 

který má nové provedení, to jsme předali odborníkům. Nový plán zpracovala Ing. Zuzánková.  

 

Pan starosta otevřel diskuzi. 

 

Diskuze: 

Paní Jana Formandlová se dotázala, zda nový plán odpadového hospodářství zahrnuje i pravidelné 

otevírání sběrného dvora. 

 

Paní Táňa Čempelová odpověděla, že provozní doba sběrného dvora je v kompetenci obce, pokud se 

odsouhlasí změna otevírací doby, tak se to změní. 

 

Paní Jana Formandlová se domnívá, že lidé by měli mít možnost kdykoliv zajet do sběrného dvora a 

přimlouvá se, aby se sběrný dvůr otevíral úměrně potřebám občanů. 

 

Paní Táňa Čempelová upozornila, že je to na zvážení, protože prodloužená otvírací doba sběrného dvora 

je spojena s navýšením mzdových prostředků. 

 

Ing. Kamila Badurová uvedla, že se touto problematikou budou zabývat ve výboru. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA se dotázal, zda by mohla p. Čempelová říct svůj názor k vypracování plánu 

odpadového hospodářství. Protože je zde perfektně zpracována SWOT analýza. Slyšel, že i Ing. Svrčina 

se do toho v rámci plánu rozvoje obce pustí. Nabídl svou spolupráci. 

 

Paní Táňa Čemepelová uvedla, plán odpadového hospodářství (OH) – základní je státní, ten přijímá celá 

ČR na základě nařízení EU, na to navazuje OH krajů a obce navazují na OH krajů. 

Cíle stanovené Moravskoslezským krajem jsou dané a my jako obec se k tomu musíme blížit co nejvíce. 

Musíme sbírat předepsané komodity, doporučuje se navyšovat množství vytříděného odpadu na jednoho 

obyvatele. Doporučuje se navýšit počet separačních míst. Trend je vytřídit z komunálního odpadu 

maximální množství. Je to v podstatě o výchově občanů k tomu, aby se množství komunálního odpadu 

snižovalo. Měli bychom třídit elektroodpad, papír, plasty, sklo, bio odpad. Paní Táňa Čempelová se na 

tuto problematiku dívá pozitivně. Uvedla, že v obci se podařilo vybudovat solidní síť separace. Dnes 70 
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% populace běžně třídí. Upozornila však, že problém je stále separační místo v Koukolné. Kolem těchto 

kontejnerů se odkládá také běžný komunální odpad.  

 

Paní Jana Formandlová se dotázala, zda jsou u separačního místa v Koukolné kamery. 

 

Paní Táňa Čempelová odpověděla, že ano, ale přístup k nim má pouze PČR. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA se domnívá, že v prvé řadě by se měly zlikvidovat divoké skládky. 

 

Paní Táňa Čempelová uvedla, že divoké skládky se již vyskytují pouze sporadicky. 

 

Pan starosta uvedl, že v Koukolné je separační místo „zříděné“, proto chce dát návrh do rady obce, 

abychom toto místo zrušili. Musí se tam udělat něco razantního, např. sběrný dvůr přímo v Koukolné, 

nebo toto separační místo zrušit. Můžeme mít x plánů odpadového hospodářství, ale ani jeden plán nám 

nevyřeší to, že někteří lidé jsou takto bezohlední. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA vyslovil prosbu, zda by se výbor nemohl zabývat tím, aby vyzýval firmy 

v obci, aby měly svůj plán odpadového hospodářství. 

 

Paní Táňa Čempelová odpověděla, že firmy tuto povinnost ze zákona nemají. 

 

Pan starosta vysvětlil, proč se tvoří plány odpadového hospodářství. Je to proto, že stále jsou obce, kde 

to takto zdaleka nefunguje. U nás se to již dopracovalo do určitého stavu a je to na tom, aby si lidé 

uvědomili, že to nemůžou praktikovat tak, jak to praktikují v Koukolné. 

 

Paní Táňa Čempelová uvedla, že v Koukolné se jedná o pár nezodpovědných občanů a doplatí na to ti 

zodpovědní. Plán hospodářství nám říká, zvyšte počet separačních míst, zkraťte trasy k těmto místům. 

Není řešení toto místo zrušit. Můžeme toto konkrétní místo zrušit, ale musíme ho zřídit jinde. 

 

Pan starosta uvedl, že ideální by bylo zřídit sběrný dvůr přímo v Koukolné. 

 

Ing. Leonard Mynář oponoval tím, že to neřeší otázku komunálního odpadu. 

 

Mgr. Libor Stáňa se dotázal, zda se změnilo něco v legislativě. 

 

Paní Táňa Čempelová uvedla, že skládkování se má zrušit v roce 2024, ale tento termín je nereálný. 

Vybudovat spalovny je nutné, v našem regionu již byly min. 3 varianty vybudování spalovny, ale vždy 

jsou zrušeny v zárodku. 

 

Starosta konstatoval, že výstavba spalovny není možná do 5 let. Přetlačují se zde různé zájmové skupiny. 

Rok 2023 je naprosto nereálný. 

 

Paní Táňa Čempelová uvedla, že zastupitelé obce dostali materiály, kde je uvedeno, že krajský úřad nám 

plán OH schvaluje. 

 

Pan starosta přečetl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán odpadového hospodářství obce Dětmarovice na období 2018 

– 2023 dle předloženého návrhu“. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. 

Kamila Badurová, Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. 
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Libor Stáňa, Rostislav Vašut a Miroslav Wowra schvalují Plán odpadového hospodářství obce 

Dětmarovice na období 2018 – 2023 dle předloženého návrhu. (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nebyl nikdo. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

 

12. Určení člena zastupitelstva obce pro činnosti spojené s pořizování územně plánovací 

dokumentace 

 

Starosta uvedl, že v našich podmínkách to byl vždy starosta obce. 

 

Otevírám diskuzi: 

Diskuze k tomuto tématu nebyla. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje po projednání pana Ing. Ladislava Rosmana jako 

určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně 

plánovací dokumentace obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební 

období 2018-2022. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. 

Kamila Badurová, Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. 

Libor Stáňa, Rostislav Vašut a Miroslav Wowra schvalují po projednání pana Ing. Ladislava Rosmana 

jako určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně 

plánovací dokumentace obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební období 

2018-2022. (celkem 15) 

Proti tomuto rozhodnutí nehlasoval nikdo. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

13. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2019 

 

Starosta uvedl, že plán je stejný, jak jsme byli zvyklí. Uvedl, že zastupitelé dostali všechny potřebné 

materiály včetně termínů konání zastupitelstva obce. Je zde návrh Ing. Lumíra Jendryščíka, MBA, že 

by se zasedání zastupitelstva obce měly konat častěji s upřesněním termínů 1x za 2 měsíce. 

 

Pan starosta otevřel diskuzi. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA uvedl, že důvodem bylo to, že některá ZO jsou dlouhá, ale hlavní důvod 

je ten, že bychom do plánů ZO měli zavést pravidlo na rozbor hospodaření a jak si vedeme s plněním 

rozpočtu, abychom to dělali čtvrtletně. Abychom to dělali vícekrát, ne jen k 7. měsíci. Nyní od 7. měsíce 

dodnes nevíme, jak se plní rozpočet. Kladl důraz na to, abychom měli přehled o plnění rozpočtu a 

případně opatření k nápravě. 

 

Pan starosta uvedl, že v lednu máme ZO navíc oproti programu minulých let. Situace, kdy budeme muset 

zařadit další ZO, stejně nastanou. Všem je jistě jasné, že připravit dokumentaci pro ZO zabere hodně 

času a lidé, kteří se zabývají přípravou materiálů, pak nemohou dělat jiné věci, aby obec fungovala 

praktickým směrem. Domnívá se, že když zařadíme další ZO, ničemu to nepomůže, neuděláme tak ani 
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1 m cesty navíc, je to na zvážení, ale má to i svá proti. Přehled by byl jistě aktuálnější, ale není špatné, 

když je to po kvartálech. Osobně by se přiklonil ke kvartálním termínům. 

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA uvedl, že měl jsem připomínku, že jsou možné diskuze občanů, v minulém 

období byly ZO někdy na sílu ukončeny, i když občané měli potřebu se na něco zeptat. 

 

Pan starosta upozornil, že to takto bylo vždy, na závěr lidé vždy mohli vystoupit. Zařazovat „Diskuzi“ 

jako bod ZO není namístě, ZO není shromáždění občanů, toto je pracovní porada vedení obce. Pokud 

připustíme řízenou diskuzi, tak se nám to rozjede a nebude to možno uřídit.  

 

JUDr. Jan Pochylý konstatoval, že pokud by takováto diskuze byla, pak už zastupitelstvo přestává být 

zastupitelstvem.  

 

Pan starosta uvedl, že ZO má mít navržený a schválený program.  

 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA řekl, že na zastupitelstvu musí být zřejmá zpětná vazba občanů. Občanů 

tady nechodí hodně, protože se tady nemohou vyjádřit. Z tohoto pohledu si myslím, že by to bylo 

přínosem. 

 

Pan starosta uvedl, že napřed měli vždy možnost se vyjádřit zastupitelé obce a poté se vždy mohli 

vyjádřit občané. 

 

Ing. Leonard Mynář, řekl, že si nepamatuje, že by někdo neměl možnost se vyjádřit. 

 

Paní Jana Formandlová uvedla, že ona sama několikrát navrhla, aby bodem programu ZO byla diskuze. 

Nyní se jedná se o nepochopení bodu, jak to p. Jendryščík říká. Někdy mají občané problém, ale nikdy 

nepůjdou na obec, aby to zařadili jako bod programu ZO. Chápe pana starostu, že ze zastupitelstva obce 

nechce dělat diskusní kroužek.  

 

Pan starosta diskusi shrnul tak, že na závěr programu ZO se připouští diskuze. Na závěr se mohou občané 

vyjádřit, ale nezasahujme do programu, protože diskuzi neuřídíme. 

 

Paní Jana Formandlová uvedla, že je diskuze k určitému bodu, nebo je diskuze jako samostatný bod 

programu zastupitelstva obce. 

 

Bc. Šárka Kepenyesová zmínila, že padlo slovo interpelace. Také nemám nic proti diskuzi. Stejně 

nemůžeme občanům podat informace, pokud na to nejsme připraveni. Občan může podat interpelaci, 

ale písemnou formou. Kolegovi se nelíbí, že jsou jednání ZO dlouhá, toto si protiřečí, protože pokud 

připustíme diskuzi, tak bude ZO ještě delší. 

 

Starosta zopakoval, že ZO je pracovní porada vedení obce. Můžeme mít „Hovory se starostou“ nebo 

shromáždění občanů a tam můžeme s občany diskutovat. Zde se vždy připustí diskuze na závěr. 

 

Pan starosta přečetl návrh usnesení. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 

2019 dle předloženého návrhu. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. 

Kamila Badurová, Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. 
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Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. 

Libor Stáňa, Rostislav Vašut a Miroslav Wowra schvalují plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice 

pro rok 2019 dle předloženého návrhu. (celkem 15) 

Nikdo nehlasoval proti. (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0) 

 

14. Závěr 

 

Pan starosta všem poděkoval za vstřícný přístup a popřál krásné Vánoce a vše nejlepší do roku 2019. 

 

Datum vyhotovení zápisu: 21.12.2018 

 

 

 

 

 

                     

Ing. Ladislav Rosman v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

 

           

     Mgr. Libor Stáňa v.r.     Bc. Michael Branny v.r. 

    ověřovatel zápisu        ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

                 

Mgr. Anna Kiková v.r. 

zapisovatelka 
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Přílohy: 

 

- Usnesení 

- Pozvánka 

- Návrh usnesení návrhové komise – předseda Ing. Kamila Badurová 

- Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019 – 2021 

- Rozpočtová opatření 

- Zmocnění pro radu obce k provádění rozpočtových úprav 

- Rozpočtové provizorium obce pro rok 2019 

- Zřízení, stanovení počtu členů a volba členů finančního výboru 

- Zřízení, stanovení počtu členů a volba členů kontrolního výboru 

- Zřízení výboru pro životní prostředí a hornickou činnost, stanovení počtu členů a volba 

předsedy a členů 

- Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 

- Pozemková problematika – výkup spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 4071/2 v k.ú. 

Dětmarovice zastavěného zpevněnou komunikací 

- Pozemková problematika – výkup části pozemku parc.č. 2881/4 v k.ú. Dětmarovice 

zastavěného zpevněnou příjezdovou komunikací  

- Plán odpadového hospodářství 

- Určení člena zastupitelstva obce pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací 

dokumentace 

- Plán práce zastupitelstva obce na rok 2019 

- Prezenční listina zastupitelé a občané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


