Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 13.3.2019 v 17.00
v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích
Přítomní:
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
Ing. Ladislav Rosman
Mgr. Libor Stáňa
Ing. Marek Svrčina
Rostislav Vašut
Miroslav Wowra
Omluven:
Ing. Leonard Mynář
Program:
1. Zahájení
2. Informace Policie ČR o stavu trestné činnosti v roce 2018
3. Vyhodnocení žádostí o změnu č. 2 územního plánu od 1.5. 2018 do 31.1.2018
4. Rozbory hospodaření obce
5. Kotlíkové dotace
6. Rozpočtová opatření
7. Schvalování žádostí organizací o dotace
8. Plán práce a zpráva kontrolního výboru
9. Plán práce výboru pro životní prostředí a hornickou činnost
10. Informace o stavu v oblasti kanalizace
11. Personální změny na OÚ, v zastupitelstvu a ve finančním výboru
12. Pozemková problematika a opravy komunikací
13. Účast v soutěži Vesnice roku 2020 - doplněný bod programu
14. Závěr
1.Zahájení
Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Ing. Ladislav Rosman, který úvodem
přivítal všechny přítomné. Před zahájením jednání zastupitelstva přivítal a ocenil dárce krve
pana Vladimíra Slezáka za 40 bezpříspěvkových odběrů a získání zlaté medaile
MUDr.J.Janského. Poděkoval také v nepřítomnosti dalšímu dárci krve panu Romanu
Divokému, který se bohužel na pozvání nedostavil. Pan Divoký získal za 160
bezpříspěvkových odběrů Zlatý kříž 1. třídy. Oba ocenění obdrželi dárkový balík a peněžní
poukázku.
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Starosta dále přivítal hosty ing. Martinu Miklendovou, zpracovatelku územního plánu obce a
npor. Martina Pokorného, vedoucího místního oddělení PČR.
Starosta konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce a jednání je
usnášeníschopné. Ing. Leonard Mynář se z jednání zastupitelstva omluvil.
Starosta navrhl, aby členy návrhové komise pro přípravu usnesení z tohoto zasedání ZO byli
zvoleni: předseda - Bc. Michael Branny, členové – Mgr. Michaela Kaděrová a ing. Milan
Čempel
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor
Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – volí návrhovou komisi ve
složení předseda - Bc. Michael Branny, členové – Mgr. Michaela Kaděrová a ing. Milan
Čempel
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo.
Nikdo se nezdržel hlasování.
Ověřovateli zápisu byli určení Miroslav Wowra a Rostislav Vašut.
Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Taťána Čempelová.
Starosta konstatoval, že členové zastupitelstva obdrželi program spolu s dalšími materiály a
žádné připomínky neobdržel.
Starosta navrhnul doplnění programu o bod „Účast v soutěži Vesnice roku 2020.“
Dal hlasovat o programu zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky včetně doplněného bodu
13.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor
Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – schválili program zasedání
ZO dle pozvánky, včetně rozšíření o bod 13 „Účast v soutěži Vesnice roku 2020“
(celkem 14).
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0)
2. Informace Policie ČR o stavu trestné činnosti v roce 2018
Zprávu, kterou obdrželi zastupitelé v materiálech, přednesl npor. Martin Pokorný, vedoucí
obvodního oddělení PČR Dětmarovice.
Diskuze:
Mgr. Libor Stáňa se dotázal, zda jsou uvedené pokuty za dopravní přestupky.
Npor. Martin Pokorný odpověděl, že ano, jsou za dopravní přestupky.
Ing. Lumír Jendryščík, MBA se obrátil na policii s námětem. Obcí projíždí velké množství
nákladních automobilů i s návěsy, řidiči zastavují u obchodů, které jsou u hlavní silnice a
2

nakupují v nich, ale nevypínají motory. Auta smrdí a není to příjemné. V západní Evropě
např. v Německu by se toto nemohlo stát. A proto je to námět pro policii, zda by nemohli
policisté řidiče takto ekologicky vychovávat a vyzývat je, aby motory vypínali. Životní
prostředí tím opravdu trpí a není to pro nikoho příjemné.
Npor. Martin Pokorný odpověděl, že se obává nedostatečné opory v zákoně. Přednese tento
námět na poradě na místním oddělení a pokusí se řidiče upozornit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Výroční zprávu o stavu bezpečnosti
za rok 2018“ předloženou vedoucím obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích
Starosta přečetl návrh usnesení k bodu č. 2.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor
Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – berou na vědomí „Výroční
zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2018“ předloženou vedoucím obvodního oddělení Policie
ČR v Dětmarovicích. (celkem14)
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0)
3. Vyhodnocení žádostí o změnu č. 2 územního plánu od 1.5. 2018 do 31.1.2018
Starosta na úvod problematiky územního plánování uvedl velký převis ploch (až 250%) pro
bydlení a zástavbu RD. Zástavba se v naší obci rozrůstá velkou rychlostí, kolauduje se ročně
okolo 10 nových rodinných domů. Přináší to pozitiva s přibýváním obyvatel a placením daní,
ale i negativa, např. s nedostatečným zasíťováním obce, se stavem místních komunikací,
naplněnou kapacitou školek a školy, apod. Okolní města se vylidňují a v obcích probíhá
neustálá zástavba. Touha občanů měnit plochy pro zástavbu rodinnými domy je stále velká.
Ale na druhou stranu je potřeba si uchovat ráz venkovské bydlení se zemědělskými plochami,
aby zůstal i komfort pro život. Předal slovo ing. Martině Miklendové, zpracovatelce územního
plánu obce.
Ing. Martina Miklendová uvedla, že co se týká změny územního plánu, pak z hlediska zákona
je povinnost 1x za 4 roky zpracovat zprávu o uplatňování územního plánu (dále ÚP). V rámci
toho je možno provádět změnu ÚP, jak tomu bylo i v minulosti. Nyní se jedná o změnu č. 2
ÚP a je potřeba uzavřít balíček požadavků občanů doručených v době od 1.5. 2018 do
31.3.2019. Jako zpracovatel hodnotí požadavky dle zákonů a stávajícího využití území. Na
území obce Dětmarovice je kvalitní orná půda a nelze ji dál zabírat pro zástavbu RD. Převis
ploch je nyní obrovský, vznikl u změny č. 6 předchozího ÚP, a tyto plochy musely být do
nového ÚP převzaty v plném rozsahu a stále se přetahují. Ve změně č. 2 je možno do dosud
nevyužitých ploch zasáhnout a překlasifikovat je do nezastavitelných. Doba 5 let, kdy občané
mohou žádat náhradu za změnu využití území brzy uplyne. Pak nastane doba, kdy je možno
tyto plochy snížit a upravit. Není možné natrvalo blokovat zemědělský půdní fond. Je potřeba
vyhodnotit i finanční náročnost zasíťování pozemků obcí. Mnohdy je to nereálné. Plochy pro
zástavbu je nutno koncepčně upravovat, aby byla obec „průchozí“ nejen „plot-plot“.
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Starosta uvedl, že požadavky občanů jsou předloženy ve dvou blocích. 1. blok požadavky
jsou nedoporučeny, 2.blok požadavky budou prověřeny.
Diskuze:
Ing. Kozel konstatoval, že vystoupení ing. Miklendové je naprosto ve shodě s jeho názorem.
V obci chybí sítě, komunikace jsou nedostatečné, plochy jsou mnohdy opravdu
nezastavitelné. Ale asi 2 nebo 3 požadavky občanů jsou v prolukách a jsou nedoporučeny.
Ing. Miklendová konstatovala, že se na to může znovu podívat. Její stanovisko je
doporučující. Pokud zastupitelstvo odsouhlasí požadavek, pak půjde dál a bude se k němu
vyjadřovat kraj a ostatní správní orgány. Je možné, že by měla zůstat zachována prostupnost
území, proto to nebylo doporučeno.
Ing. Kozel vyjádřil názor, že bychom měli v obci dostavovat proluky, což jsou případy
požadavků č. 89,90,95,96.
Ing. Miklendová odpověděla, že podmínky v území se nezměnily, její posouzení vychází se
zákona a požadavky jsou vyhodnoceny na odborném podkladu. Je možné je zastupitelstvem
obce neodsouhlasit.
Z jejího pohledu:
v případě požadavku č. 89 nejde o proluku,
v případě požadavku č. 90 je k diskuzi
v případě požadavku č. 95 asi je proluka
v případě požadavku č. 96 prověří .
Ing. Badurová sdělila, že pokud se v obci nachází půda v I. a II. stupni ochrany ZPF je
povinnost prokázat převahu veřejného zájmu. V tomto případě jde o stupeň ochrany II., což
z hlediska ochrany ZPF neprojde.
Ing. Jendryščík, MBA konstatoval, že pětileté období je pozitivní zpráva, a dotázal se, jaký
bude konkrétní časový postup projednávání ÚP?
Ing. Miklendová uvedla, že v rámci změny č. 2 ÚP proběhne zadání změny na snížení
(omezení) nebo vypuštění ploch ze zastavitelných ploch. Pak bude následovat veřejné
projednání. Termínově cca v červnu může být zpráva o uplatňování ÚP, následně proběhne
výběrové řízení na zpracovatele a v prosinci na zastupitelstvu obce může být podána zpráva
o aktuálním stavu dokumentace ÚP.
Občan Petr Hanusek vystoupil se svým požadavkem, kterému nebylo vyhověno. Chce stavět
rodinný dům na poli za rodinným domem rodičů v jeho vlastnictví a požadavek mu byl
zamítnut.
Ing. Miklendová uvedla, že požadavek je již z minulé změny, ve změně č. 2 ÚP není zahrnut,
ale není řečeno, že požadavek je nereálný.
Starosta vysvětlil, že je nutno kontaktovat stavební úřad a řešit to s ním.
Ing. Miklendová uvedla, že si pan Hanusek již podal novou žádost, ale musí se řešit až
v dalším kroku.
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Na podnět ing. Kozla byl vznesen protinávrh usnesení bodu 3:
Zastupitelstvo obce doporučuje požadavky pod pořadovými čísly 90 a 95 prověřit.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje, že požadavky pod pořadovými čísly 89,
91.b), 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení nebudou řešeny ve
změně č. 2 územního plánu Dětmarovice, která bude navazovat na 1. zprávu o uplatňování
územního plánu Dětmarovice za období 2015 až 2019.
Starosta přečetl upravený návrh výše uvedeného usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík,
MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing.Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa schvalují, že
požadavky pod pořadovými čísly 89, 91.b), 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení nebudou řešeny ve změně č. 2 územního plánu Dětmarovice, která bude navazovat
na 1. zprávu o uplatňování územního plánu Dětmarovice za období 2015 až 2019.
(celkem 6)
Proti hlasoval Ing. Ladislav Rosman, ing. Milan Čempel (celkem 2)
Hlasování se zdrželi Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Bc. Šárka Kepenyesová,
Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Marek Svrčina (celkem 6)
Protinávrh nebyl schválen.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje, že požadavky pod pořadovými čísly 89, 90,
91.b), 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení nebudou řešeny ve
změně č. 2 územního plánu Dětmarovice, která bude navazovat na 1. zprávu o uplatňování
územního plánu Dětmarovice za období 2015 až 2019
Starosta přečetl původní návrh usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Bc. Šárka
Kepenyesová, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina,
ing. Milan Čempel schvalují, že požadavky pod pořadovými čísly 89, 90, 91.b), 92, 93, 95,
97, 98, 99, 100, 101 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení nebudou řešeny ve změně č. 2
územního plánu Dětmarovice, která bude navazovat na 1. zprávu o uplatňování územního
plánu Dětmarovice za období 2015 až 2019 (celkem 8)
Proti hlasovali Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA,
Ing.Miroslav Kozel (celkem 4)
Hlasování se zdrželi Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová (celkem 2)
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje, že požadavky pod pořadovými čísly 91.a),
94, 96, 102, 103 a 104 budou v souladu se stanoviskem pořizovatele dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení prověřeny ve změně č. 2 územního plánu Dětmarovice, která bude navazovat na
1. zprávu o uplatňování územního plánu Dětmarovice za období 2015 až 2019.
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Starosta přečetl návrh výše uvedeného usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Ing. Milan Čempel,
Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa,
Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra - schvalují, že požadavky pod
pořadovými čísly 91.a), 94, 96, 102, 103 a 104 budou v souladu se stanoviskem pořizovatele
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení prověřeny ve změně č. 2 územního plánu Dětmarovice, která
bude navazovat na 1. zprávu o uplatňování územního plánu Dětmarovice za období 2015 až
2019 (celkem 10)
Proti hlasovali Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Ing.Miroslav Kozel, Zdeňka Foltynová,
Jana Formandlová (celkem 4)
Nikdo se nezdržel hlasování (celkem 0)
Starosta poděkoval ing. Miklendové za její práci.
4. Rozbory hospodaření obce
Starosta komentoval předloženou zprávu o hospodaření obce za rok 2018.
Schválené investice byly cca za 53 mil Kč, skutečně realizované byly za cca 50 mil Kč.
Rozdíl je jednak v úsporách mezi projektovými a realizačními částkami, které vzešly
z výběrových řízení a jednak díky nedokončené stavbě místní komunikace na parcele č.
1200, která se přesunula do roku 2019.
Rozpočet na rok 2019 je přibližně 112 mil Kč pro čerpání, na účtu obce je nyní 56 300 000,Kč, čekáme na proplacení dotace ze SFŽP za kanalizaci ve výši 6 -7 mil Kč.
Diskuze:
Bc.Kepenyesová komentovala zprávu za finanční výbor, výsledek hospodaření podrobně
probrali, úspora byla na stránce výdajů, výbor vítá úspory. Usnesli se ve výboru, že
odpočinkovou zónu u řeky před zpracováním projektové dokumentace, která je v rozpočtu
letošního roku, doporučují posunout do jiného místa.
Starosta dále uvedl, že se objevují další zajímavé akce pro realizaci v dalším období a
v červnu by se mohly doplnit do Plánu rozvoje obce.
Bc.Kepenyesová dále za finanční výbor uvedla, že by bylo vhodné i v rámci oprav
Dělnického domu zajistit i úpravu audiovizuální techniky, ovšem za rozumné finanční
prostředky, podobně i v motorestu. Soutěží Vesnice roku příliš rozpočet nezatěžovat.
Starosta se znovu vrátil k akcím do plánu rozvoje obce, návrhů je asi 10, ale jejich realizace
je až do budoucna.
Paní Jana Formandlová vznesla dotaz na neinvestiční výdaj 3319 - co to znamená?
Ing. Filipová odpověděla, že se jedná o veškeré náklady na údržbu Dělnického domu a
kroniku obce.
Paní Jana Formandlová vznesla dotaz na neinvestiční výdaj 3713 – změny technologií
vytápění. Proč nebyl čerpán ?
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Ing. Filipová odpověděla, že se jedná o dotaci pro novostavby, kdy nebyly loni podány žádné
žádosti.
Paní Jana Formandlová vznesla dotaz na výdaj 4351 – podpora samostatného bydlení, co to
znamená?
Ing. Filipová odpověděla, že se jedná o údržbu a provoz DPS.
Mgr. Libor Stáňa opustil místnost v 17.45hod .
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Dětmarovice za
rok 2018
Starosta přečetl návrh usnesení bodu 4.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Ing. Milan Čempel
Zdeňka Foltynová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Ing.Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut,
Miroslav Wowra – schvalují celoroční hospodaření obce Dětmarovice za rok 2018 (celkem12)
Proti hlasovala Jana Formandlová. (celkem 1)
Nikdo se nezdržel hlasování.(celkem 0)
Mgr. Libor Stáňa nebyl v době hlasování přítomen.
5. Kotlíkové dotace
Starosta uvedl problematiku kotlíkových dotací, na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za
ekologické systémy vytápění, kdy bude vyhlášená v květnu 3. výzva. S tím vznikl nově i
pilotní program na možnost získání bezúročných půjček na pokrytí pořizovacích nákladů
zejména pro sociálně slabé občany, kteří nedosáhnou na úvěr v bance nebo není v jejich
finančních možnostech si kotel vyměnit. Nebude to jednoduché, ale je to možnost jak
motivovat občany. Předal slovo Taťáně Čempelové, pracovnici OÚ, která má danou
problematiku v kompetenci a absolvovala vstupní semináře ke kotlíkovým dotacím a
půjčkám.
Mgr. Libor Stáňa se vrátil do místnosti 17.58 hod.
Taťána Čempelová shrnula stručně materiály, které dostali zastupitelé v podkladech.
Výzva č. 3 tzv. Kotlíkových dotací je již poslední výzvou a poslední možností dotované
výměny kotle na tuhá paliva 1.a 2. emisní třídy na ekologické systémy, a to již pouze za
kondenzační plynový kotel, kotel na biomasu, tj. dřevo, pelety nebo štěpku s automatickým
podáváním nebo ručním plněním anebo za tepelné čerpadlo. Vzhledem ke skutečnosti, že
naše obec je z velké části plynofikována, zbývají nám na výměny kotlů domy v okrajových
částech obce jako je Zálesí, Glembovec, Olmovec, kde jsou velké vzdálenosti k přivedení
plynu, ale hlavně oblast za řekou a u rybníků, kde není zemní plyn vůbec reálné přivést.
Těmto občanům zbývá možnost tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu.
Výzva bude vyhlášená letos v dubnu, žádosti se budou přijímat pravděpodobně od 13. 5.2018,
elektronicky, příjemcem žádostí i administrátorem je Krajský úřad MSK.
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Vzhledem k tomu, že podle vyhodnocení krajského úřadu zůstávají stále nevyměněné kotle u
sociálně slabších domácností, iniciovali na MŽP vytvoření pilotního projektu bezúročných
půjček ve výši 100% na pokrytí finanční nákladů na pořízení a realizaci nového kotle. Jedná
se opravdu o zcela nový a nevyzkoušený projekt, který musí být realizovaný přes obce.
Obec zjistí předběžný zájem občanů o výměny kotlů, a na základě těchto informací podá
žádost o dotaci ke SFŽP. Ta jí bude přidělena a peníze zaslány na účet obce. Obec vyhlásí
vlastní dotační výzvu pro občany, kde si sama stanoví podmínky. Pokud občan podá žádost o
dotaci na výměnu kotle na KÚ MSK a ta mu bude přidělena, pak je možné požádat obec o
půjčku a bude mezi ním a obcí uzavřena smlouva. MŽP přislíbilo, že jejich právníci vytvoří
vzor smlouvy pro obce. Peníze pak budou převedeny na účet, občan zrealizuje výměnu kotle a
doručí podklady pro vyúčtování dotace na krajský úřad. Ten po vyhodnocení zašle patřičnou
částku dle dotačního programu na účet žadatele, ta ale bude ihned přeposlána na účet obce
jako první a největší splátka. Zbytek půjčené částky bude občan splácet v souladu se
smlouvou s obcí. Nebude to jednoduché, ale je to cesta jak pomoci ekonomicky slabším
domácnostem i jak lidi motivovat, aby staré nevyhovující kotle vyměnili, protože od r. 2022
již kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy nebudou moci být provozovány.
Podle sdělení KÚ MSK bylo v 1. výzvě z naší obce 26 žadatelů, ve 2.výzvě 53 žadatelé.
Takže se jedná o stoupající tendenci. Informace jsou zatím jen vstupní, semináře budou
nadále probíhat i pro samotné občany.
Ing. Jendryščík, MBA sdělil, že v obci je 247 nerealizovaných přípojek k zemnímu plynu. Je
to šance, jak by mohli občané využít dotace a napojit se na zemní plyn. V Bohumíně dali
občanům dotaci i na výměnu starých plynových kotlů za plynové kondenzační. Je potřeba
podpořit domácnosti, které byly plynofikovány, ale jejich kotle již dožívají.
Starosta konstatoval, že nejhorší pro kvalitu ovzduší jsou staré kotle na tuhá paliva, proto také
jsou předmětem dotací MŽP.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ mezi
Moravskoslezským krajem a Obcí Dětmarovice dle předloženého návrhu, kde v článku
III. smlouvy „Spolufinancování obce“ se obec zavazuje poskytnout konečným
uživatelům na spolufinancování výměny kotlů dle čl. II. odst. 1 této smlouvy částku ve
výši 10 000,- Kč/dílčí projekt konečného uživatele.
Starosta přečetl návrh k výše uvedenému usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Ing. Milan Čempel
Zdeňka Foltynová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Mgr.Libor Stáňa, Ing.Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek
Svrčina, Rostislav Vašut, Jana Formandlová, Miroslav Wowra – schvalují Smlouvu o
spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ mezi
Moravskoslezským krajem a Obcí Dětmarovice dle předloženého návrhu, kde v článku III.
smlouvy „Spolufinancování obce“ se obec zavazuje poskytnout konečným uživatelům na
spolufinancování výměny kotlů dle čl. II. odst. 1 této smlouvy částku ve výši 10 000,Kč/dílčí projekt konečného uživatele (celkem 14).
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo.(celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0)
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Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje zapojení obce do pilotního projektu
bezúročných půjček na výměnu kotlů vyhlášeném SFŽP, Cíl 2 - využití dotace na
realizaci stávajícího ekologického projektu obce.
Starosta přečetl návrh k výše uvedenému usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Ing. Milan Čempel
Zdeňka Foltynová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Mgr.Libor Stáňa, Ing.Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek
Svrčina, Rostislav Vašut, Jana Formandlová, Miroslav Wowra – schvalují zapojení obce do
pilotního projektu bezúročných půjček na výměnu kotlů vyhlášeném SFŽP, Cíl 2 - využití
dotace na realizaci stávajícího ekologického projektu obce (celkem 14).
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo. (celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0)
Bc. Michael Branny odchází ze zasedací místnosti v 18.15
6. Rozpočtová opatření
Starosta podal stručný komentář k uvedeným rozpočtovým opatřením, podle materiálu
zaslaného zastupitelům. Rozpočtová opatření byla projednána i ve finančním výboru bez
připomínek.
Diskuze:
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Bc. Michael Branny se vrací zpět do zasedací místnosti v 18.20
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého
návrhu upraveného rozpočtu k 13.3.2019
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 13.3.2019 takto :
-příjmy celkem po konsolidaci ve výši 71.439.208 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
-výdaje celkem po konsolidaci ve výši 101.150.362 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
-rozdíl příjmů a výdajů ve výši 29.711.154 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku
2018 ve výši.29.711.154 Kč, včetně přílohy : Seznam investičních akcí na rok 2019
Starosta přečetl návrh usnesení bodu 6.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Ing. Milan Čempel
Zdeňka Foltynová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Mgr.Libor Stáňa, Ing.Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek
Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – schvalují rozpočtové opatření č. 3 dle
předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 13.3.2019
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 13.3.2019 takto :
-příjmy celkem po konsolidaci ve výši 71.439.208 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
-výdaje celkem po konsolidaci ve výši 101.150.362 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
-rozdíl příjmů a výdajů ve výši 29.711.154 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2018
ve výši.29.711.154 Kč, včetně přílohy : Seznam investičních akcí na rok 2019 (celkem 13)
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Proti hlasovala Jana Formandlová. (celkem 1)
Nikdo se nezdržel hlasování.(celkem 0)
7. Schvalování žádostí organizací o dotace
Starosta konstatoval, že dotace organizacím projednali v radě obce a doporučují přidělit
v plné výši podle požadavku dotaci místním zahrádkářům 60 000,- Kč a Sokolu 330 000,- na
realizaci kanalizační přípojky. Kynologům pak snížit požadovanou dotaci ze 63 000,-Kč na
50 000,-Kč, což je v kompetenci rady obce.
Diskuze:
Bc. Kepenyesová konstatovala, že se finanční výbor zabýval dotacemi pro organizace a
doporučuje rovněž snížení dotace pro kynologický svaz na 50 000,-Kč.
Ing. Svrčina poděkoval za finanční podporu obce v minulých letech. V roce 2018 byla dotace
určena na realizaci kanalizační přípojky, které se z důvodu nevydání stavebního povolení
nemohla realizovat. Organizace na tuto dotaci ošetřila parketovou podlahu v sokolovně a
rekonstruovala venkovní posezení v areálu TJ Sokol. Letos by se již měla kanalizační
přípojka vybudovat.
Paní Jana Formandlová se dotázala, zda u zahrádkářů, jejichž činnost je různorodá
a porovnání s ostatními spolky, není příspěvek 60 000,-Kč málo? A kynologové mají velký
areál, který udržují a je potřeba je podpořit. Podporuji přidělit celou požadovanou částku
63 000,-Kč.
Chtěla bych vědět, jak spolky naložily s přidělenými finančními prostředky v minulém roce,
mohlo by to být předloženo jako zpráva.
Ing. Filipová uvedla na vysvětlení, že každá dotace je přesně vyúčtovaná a zprávu o
vyúčtování probírá finanční výbor.
Paní Jana Formandlová by chtěla podat protinávrh a to tak, že kynologům schválit celou
částku a zahrádkářům přidat.
Pan Václav Dulava, předseda místních zahrádkářů, se přihlásil o slovo a konstatoval, že
požadavek je postačující, že zahrádkáři nechtějí být chamtiví a zatím to stačí. Pokud to na
provoz a činnost stačit nebude, pak by požádali příští rok o vyšší příspěvek, podle celkových
nákladů.
Protinávrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace v roce 2019
Českému kynologickému svazu ZKO Dětmarovice – 029 ve výši 63.000,- Kč.
Starosta přečetl protinávrh k výše uvedenému usnesení .
Výsledek hlasování:
Členka zastupitelstva obce Jana Formandlová schvaluje poskytnutí dotace v roce 2019
Českému kynologickému svazu ZKO Dětmarovice – 029 ve výši 63.000,- Kč (celkem 1).
Proti hlasovali Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Milan Čempel (celkem 3)
Hlasování se zdrželi Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Zdeňka Foltynová, Ing.
Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing.Miroslav
Kozel, Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra (celkem 10)
10

Protinávrh nebyl schválen.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace v roce 2019 Základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice ve výši 60.000 Kč a uzavření
příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
Starosta přečetl návrh výše uvedeného usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Ing. Milan Čempel
Zdeňka Foltynová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Mgr.Libor Stáňa, Ing.Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek
Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – schvalují poskytnutí dotace v roce 2019 Základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice ve výši 60.000 Kč a uzavření příslušné
veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. (celkem 13)
Proti tomuto hlasování nehlasoval nikdo (celkem 0).
Hlasování se zdržela Jana Formandlová (celkem 1).
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace v roce 2019 Tělocvičné
jednotě Sokol Dětmarovice ve výši 330.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní
smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Starosta přečetl návrh výše uvedeného usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Ing. Milan Čempel
Zdeňka Foltynová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Mgr. Libor Stáňa, Ing.Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Rostislav Vašut,
Jana Formandlová, Miroslav Wowra – schvalují poskytnutí dotace v roce 2019 Tělocvičné
jednotě Sokol Dětmarovice ve výši 330.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy
dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (celkem 13).
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0).
Hlasování se zdržel Ing. Marek Svrčina (celkem 1).
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí dotace v roce 2019 Českému
kynologickému svazu ZKO Dětmarovice – 029 ve výši 63.000,- Kč.
Starosta přečetl návrh výše uvedeného usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Ing. Milan Čempel
Zdeňka Foltynová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Libor Stáňa, Bc. Šárka Kepenyesová,
Ing.Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman,Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav
Wowra – neschvaluje poskytnutí dotace v roce 2019 Českému kynologickému svazu ZKO
Dětmarovice – 029 ve výši 63.000,- Kč (celkem 12).
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0).
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Hlasování se zdržely Mgr. Michaela Kaděrová, Jana Formandlová (celkem 2).
8. Plán práce a zpráva kontrolního výboru
Starosta předal slovo Bc.Michaelu Brannemu, předsedovi kontrolního výboru.
Bc. Michael Branny konstatoval, že plán práce kontrolního výboru byl schválen členy na
předchozím zasedání, v souladu se zákonem o obcích. Návrh plánu práce i zápis z jednání
výboru je na webu obce. Na druhém zasedání byla provedena kontrola odpočinkové plochy u
řeky po stránce správnosti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování studie.
Byly zjištěny dvě nedostatečnosti, a to v poptávce nebylo zveřejněno hodnotící kritérium
nejnižší cenové nabídky a dále nesouhlasily souřadnice GPS se zadáním, umístění kolidovalo
s plánovaným silničním obchvatem obce. Kontrolní výbor děkuje p. Filipovi za předložení
dokumentace a účast na jednání výboru.
Diskuze
Diskuze k tomuto bodu nebyla
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán práce Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2019.
Starosta přečetl návrh výše uvedeného usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing.
Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – schvaluje Plán práce Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2019 (celkem 14)
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo.(celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování.(celkem 0)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis o provedené kontrole akce
„Odpočinková plocha Dětmarovice“
Starosta přečetl návrh výše uvedeného usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing.
Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – bere na vědomí zápis o provedené
kontrole akce „Odpočinková plocha Dětmarovice“.(celkem14)
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo.(celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování.(celkem 0)
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9.Plán práce výboru pro životní prostředí a hornickou činnost
Starosta předal slovo Ing. Kamile Badurové, předsedkyni výboru pro životní prostředí a
hornickou činnost.
Ing. Kamila Badurová uvedla, že plán práce byl vyhotoven na jednání výboru v lednu
letošního roku. Obsahuje tradičně hornickou činnost, odpadové hospodářství obce, musí se
postupně revidovat OZV obce o ovzduší a nakládání s odpady, dále je zahrnuta problematika
vod. Výbor se chce podílet i na přípravě rozpočtu a projednávat environmentální činnosti
v obci. Pokud mají členové zastupitelstva další podněty pro jednání výboru, rádi je zahrnou
do plánu práce.
Diskuze:
Diskuze k tomuto bodu nebyla
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán práce výboru pro životní prostředí a
hornickou činnost na rok 2019
Starosta přečetl návrh usnesení k bodu č.9.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing.
Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – schvaluje Plán práce výboru pro životní
prostředí a hornickou činnost na rok 2019 (celkem 14)
Proti tomuto hlasování nehlasoval nikdo.(celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování.(celkem 0)

10. Informace o stavu v oblasti kanalizace
Starosta uvedl, že informace o tom, jak kanalizace v obci pokračuje bude v Dětmarovickém
okénku. Dotační titul na další etapu zatím vyhlášen nebyl. Dále konstatoval, že vybraná firma
pro projektování 3. etapy není příliš dobrá a jsou s ní velké problémy. Čekáme na stavební
povolení na kanalizaci v oblasti Olmovce. Rok ji stále řešíme na Magistrátu města Karviná
zatím bez výsledku.
Na Glembovci zvažujeme vybudovat kořenovou čistírnu. Jedná se o iniciativu občanů dané
lokality, náklady na realizaci takové čistírny by měly být nižší, je to méně tradiční zařízení.
V rozpočtu máme nyní určeno 120 000,-Kč na pořízení studie proveditelnosti.
Diskuze :
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke kanalizaci, k průběhu
stavby a k její další perspektivě.
Starosta přečetl návrh usnesení k bodu č.10.
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Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing.
Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – bere na vědomí informace ke kanalizaci,
k průběhu stavby a k její další perspektivě (celkem 14).
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo.(celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování.(celkem 0)
11. Personální změny na OÚ, v zastupitelstvu a ve finančním výboru
Starosta informoval zastupitele, že tajemník není na zastupitelstvu přítomen ze zdravotních
důvodů. Ze stejného důvodu se rozhodl svou pracovní činnost ukončit. Na základě vyhlášeného
výběrového řízení byla ze tří uchazeček vybrána Bc. Šárka Kepenyesová. Nastoupí k 1.5.2019.
Jako zastupitelka za volební seskupení PRO se musí vzdát svého mandátu zastupitele i předsedy
finančního výboru. Do zastupitelstva obce tímto postupuje další na seznamu zvolených
kandidátů, a to paní Miluše Krůlová. Paní Krůlová by byla navržena také jako předseda
finančního výboru. Jedná se o přesun v rámci seskupení PRO. Celý proces bude připraven na
červnové zasedání zastupitelstva.
Diskuze:
Diskuze k tomuto bodu nebyla
Uvedený bod byl pouze informativní, bez důvodu hlasování.
12. Pozemková problematika a opravy komunikací
Starosta na úvod sdělil, že jsou naplánovány opravy povrchů komunikací za cca 7mil Kč.
Obec požádala o dotaci ve výši téměř 6 mil. Kč. Poděkoval p. Václavu Kyjonkovi za přípravu
velmi náročných podkladů pro přípravu dokumentace k podání žádosti o dotaci.
Diskuze:
Paní Jana Formandlová se dotázala, jak to bylo s určením technologie na přípravu oprav. Jsou
tam povětšinou navrženy samé asfaltové povrchy.
Starosta odpověděl, že typ technologií určuje pověřený pracovník obecního úřadu po
konzultaci s odborníky. O asfaltové povrchy jde především proto, že se jedná povětšinou o
komunikace, které byly v minulosti narušené plynofikací a nyní i kanalizací. Proto je potřeba
položit nový souvislý asfaltový koberec. Plánek oprav je detailní. Převaha jsou opravdu
asfaltové povrchy.
Paní Jana Formandlová souhlasí s tím, že je potřeba dělat kvalitní povrchy, ať to dlouho
vydrží. Je za to ráda.
Ing. Lumír Jendryščík, MBA namítnul, že usnesením č. 46/3 a 47/3 z roku 2019
zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku jedné cesty, a nyní je v mapce jako úsek č. 11
určený k asfaltování. Je to v nesouladu s našim záměrem. Byl přehlasovaný a nyní je to
naopak.
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Ing. Marek Svrčina odvětil, že je to pravda, nekoupili jsme ho, ale není to ojedinělé řešení,
kdy budeme opravovat pozemek, který nemá obec ve vlastnictví.
Ing. Lumír Jendryščík, MBA nesouhlasí, je to nekoncepční řešení. Minule zastupitelstvo
žádost zamítlo a nyní to chceme technicky řešit. Tak to odkupme.
Starosta navrhl, že vyzveme opakovaně vlastníky pozemků ……………………………….
k podání nové žádosti o odprodej pozemku.
Ing. Miroslav Kozel upozornil, že když se realizují opravy místních komunikací finišerem,
tak se cesty zužují. Naceňují se podle položených m2, ale krajnice jsou většinou zarostlé
travou a cesty jsou původně o dost širší než po opravě. Je potřeba je ponechat v původní šíři.
Ing. Lumír Jendryščík, MBA navrhl, že před realizací by bylo vhodné informovat občany a
nabídnout jim možnost úpravy vjezdu na vlastní náklady.
Starosta konstatoval, že to není reálné, na to si už musí každý myslet sám.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje majetkový převod – výkup
spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parc. č. 3039 – zahrada o výměře 611 m2 v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví …………………………………………… do vlastnictví obce .
Starosta přečetl návrh výše uvedeného usnesení .
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor
Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – neschvaluje majetkový
převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parc. č. 3039 – zahrada o výměře 611
m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví ………………………………………. do vlastnictví obce
(celkem 14).
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo.(celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování.(celkem 0)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje majetkový převod – výkup
spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parc. č. 3039 – zahrada o výměře 611 m2 v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví ………………………………………………. do vlastnictví obce.
Starosta přečetl návrh výše uvedeného usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing.
Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – neschvaluje majetkový převod – výkup
spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parc. č. 3039 – zahrada o výměře 611 m2 v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví …………………………………… do vlastnictví obce. (celkem 14)
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo.(celkem 0)
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Nikdo se nezdržel hlasování.(celkem 0)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení plošných oprav komunikací
položením asfaltového povrchu (koberce):
1. lokalita u Sokolského hřiště a na Šlogu (k.ú. Dětmarovice)
- od č.p. 45 (Hasičská zbrojnice) po můstek přes potok Svodnice
- od domu č.p. 31 po dům č.p. 401
- od křižovatky u domu č.p. 661 po železniční přejezd č. P6513
- od křižovatky u domu č.p. 554 po dům č.p. 853
- od domu č.p. 661 po můstek přes potok Mlýnka
- od domu č.p. 917 po dům č.p. 905
- od můstku přes potok Mlýnka po křižovatku u domu č.p. 791
- od křižovatky u domu č.p. 791 po můstek potoka Mlýnka poblíž domu č.p. 941
- od domu č.p. 872 po dům č.p. 941
- včetně můstku přes potok Svodnice po křižovatku u č.p. 661
- od křižovatky u domu č.p. 791 po křižovatku poblíž domu č.p. 621
- můstek přes potok Mlýnka
- zbytek účelové komunikace od domu č.p. 905 po dům č.p. 1254
2. lokalita na hranici s Koukolnou a na Glembovci (v k.ú. Dětmarovice a k.ú. Koukolná)
- napojení na silnici I/67 poblíž domu č.p. 37 po můstek přes potok Mlýnka u MŠ
Koukolná
- od můstku přes potok Mlýnka poblíž MŠ Koukolná po silnici I/67 u domu č.p. 10K
- od křižovatky u domu č.p. 16K po křižovatku u domu č.p. 15K
- od domu č.p. 15K a pokračující za dům č.p. 11K po konec místní komunikace
- od napojení na silnici I/67 u domu č.p. 44K po zatáčku poblíž domu č.p. 45K
- můstek přes potok Mlýnka u MŠ Kokolná
- od domu č.p. 450 naproti MŠ Koukolná po dům č.p. 1225
- od křižovatky u domu č.p. 1322 po dům č.p. 724
- od křižovatky u domu č.p. 887 po dům č.p. 869
- od křižovatky u domu č.p. 887 po dům č.p. 61K a č.p. 2K
- v části Glembovec od domu č.p. 1230 po dům č.p. 801
a
provedení plošné opravy návozem a zhutněním recyklátu na komunikaci:
- od domu č.p. 16 po dům č.p. 1183 (komunikace u Modlitebny v k.ú. Dětmarovice)
a
provádění oprav běžných výtluků tryskovou technologií na komunikacích v obci, jakož
i:
- od domu č.p. 54K po dům č.p. 53K (panelová komunikace poblíž rybníka Větrov v k.ú.
Koukolná
Starosta předal slovo ing. Marku Svrčinovi, a ten přečetl návrh výše uvedeného usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce 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, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing.
Marek Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra – schvaluje
provedení plošných oprav komunikací položením asfaltového povrchu (koberce):
1. lokalita u Sokolského hřiště a na Šlogu (k.ú. Dětmarovice)
- od č.p. 45(Hasičská zbrojnice) po můstek přes potok Svodnice
- od domu č.p. 31 po dům č.p. 401
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- od křižovatky u domu č.p. 661 po železniční přejezd č. P6513
- od křižovatky u domu č.p. 554 po dům č.p. 853
- od domu č.p. 661 po můstek přes potok Mlýnka
- od domu č.p. 917 po dům č.p. 905
- od můstku přes potok Mlýnka po křižovatku u domu č.p. 791
- od křižovatky u domu č.p. 791 po můstek potoka Mlýnka poblíž domu č.p. 941
- od domu č.p. 872 po dům č.p. 941
- včetně můstku přes potok Svodnice po křižovatku u č.p. 661
- od křižovatky u domu č.p. 791 po křižovatku poblíž domu č.p. 621
- můstek přes potok Mlýnka
- zbytek účelové komunikace od domu č.p. 905 po dům č.p. 1254
2. lokalita na hranici s Koukolnou a na Glembovci (v k.ú. Dětmarovice a k.ú. Koukolná)
- napojení na silnici I/67 poblíž domu č.p. 37 po můstek přes potok Mlýnka u MŠ Koukolná
- od můstku přes potok Mlýnka poblíž MŠ Koukolná po silnici I/67 u domu č.p. 10K
- od křižovatky u domu č.p. 16K po křižovatku u domu č.p. 15K
- od domu č.p. 15K a pokračující za dům č.p. 11K po konec místní komunikace
- od napojení na silnici I/67 u domu č.p. 44K po zatáčku poblíž domu č.p. 45K
- můstek přes potok Mlýnka u MŠ Koukolná - od domu č.p. 450 naproti MŠ Koukolná po dům
č.p. 1225
- od křižovatky u domu č.p. 1322 po dům č.p. 724
- od křižovatky u domu č.p. 887 po dům č.p. 869
- od křižovatky u domu č.p. 887 po dům č.p. 61K a č.p. 2K
- v části Glembovec od domu č.p. 1230 po dům č.p. 801
a
provedení plošné opravy návozem a zhutněním recyklátu na komunikaci:
- od domu č.p. 16 po dům č.p. 1183 (komunikace u Modlitebny v k.ú. Dětmarovice)
a
provádění oprav běžných výtluků tryskovou technologií na komunikacích v obci, jakož i:
- od domu č.p. 54K po dům č.p. 53K (panelová komunikace poblíž rybníka Větrov v k.ú.
Koukolná (celkem 14)
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo.(celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0)
13. Účast v soutěži Vesnice roku 2020
Starosta seznámil zastupitele s pravidly soutěže Vesnice roku, která je každoročně vyhlašována.
Dětmarovice jsou zajímavé svým spolkovým životem a máme šanci v soutěži uspět. Je dostatek
času, abychom si mohli prezentaci obce dobře připravit. V prvním kole jde o 2 hodinovou
prezentaci, pokud bychom byli vybráni, pak v celostátním kole je prezentace 4 hodinová.
Diskuze:
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v soutěži VESNICE ROKU
2020.
Starosta přečetl návrh usnesení k bodu č.13.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing.Kamila Badurová, Bc.Michael Branny, Ing. Milan Čempel
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Zdeňka Foltynová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Ing.Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek
Svrčina, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra - schvalují účast obce v soutěži VESNICE ROKU
2020 (celkem 13).
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo.
Hlasování se zdržela Jana Formandlová (celkem 1).
15.
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast na zasedání a na závěr sdělil informaci ředitele
naší základní školy o umístění tříd ve vědomostní soutěži škol karvinského regionu, a to 3x
1.místo pro 6.,7. a 8. třídu.
Datum vyhotovení zápisu 18.3.2019

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce

Rostislav Vašut v.r.
ověřovatel zápisu

Miroslav Wowra v.r.
ověřovatel zápisu

Taťána Čempelová v.r.
zapisovatelka
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Usnesení
Pozvánka
Informace PČR o stavu trestné činnosti – Výroční zpráva o stavu bezpečnosti za rok
2018
Rozhodnutí o návrzích na změny územního plánu Dětmarovice (za období 1.5.2018 až
5.2.2019) – vyhodnocení požadavků změny ÚP Dětmarovice za období květen 2018leden 2019
Rozbory hospodaření obce – plnění rozpočtu obce Dětmarovice rok 2018
Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“
3.výzva kotlíkových dotací, Program bezúročných půjček
Rozpočtové opatření č. 3 úpravy schváleného rozpočtu roku 2019, upravený rozpočet,
neinvestiční výdaje, investiční výdaje, seznam investičních akcí na rok 2019 upravený rozpočet
Schvalování žádostí organizací o dotace - dotace a dary z rozpočtu obce Dětmarovice
v roce 2019 – seznam žádostí, žádost ČZS Dětmarovice, žádost TJ Sokol, 2x žádost
ČKS ZKO Dětmarovice-029,
Plán práce Kontrolního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice
Zápis o provedené kontrole studie k akci „Odpočinková plocha Dětmarovice“
Plán práce Výboru pro životní prostředí a hornickou činnost
Informace o stavu kanalizace v obci
Pozemková problematika – nabídka výkupu spoluvlastnických podílů pozemku
p.č. 3039 v k.ú. Dětmarovice
Rozsah plánovaných oprav komunikací v obci
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