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Zápis 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 

11.12.2019 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  

Ing. Miroslav Kozel 

Miluše Krůlová 

Mgr. Libor Stáňa 

Rostislav Vašut 

Miroslav Wowra 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Informace o vybraných investičních akcích obce  - obchvat, zkapacitnění Mlýnky, 

odpočinková plocha u Olše, kořenová čistírna 

3. Výsledky hospodaření obce k 31.10.2019 

4. Rozpočtová opatření 

5. Schválení rozpočtu obce na rok 2020 

6. Doplnění zmocnění pro radu obce k provádění rozpočtových úprav 

7. Žádost SK Dětmarovice o dotaci na rok 2020 

8. Žádost Římskokatolické farnosti Dětmarovice o dotaci na rok 2020 

9. Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem v 11/2019 

10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2019 

11. Plán práce kontrolního výboru na rok 2020 

12. Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019 

13. Plán práce finančního výboru na rok 2020 
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14. Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a hornickou činnost za rok 2019 

15. Plán práce výboru pro životní prostředí a hornickou činnost na rok 2020 

16. Schválení Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice 

17. Návrh OZV - omezení hluku v obci o víkendech a svátcích 

18. Zrušení OZV o znaku a praporu obce Dětmarovice a jejich užívání 

19. Změna OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Dětmarovice 

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00904/2019/RRC smlouvě o spolupráci při realizaci projektu 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

21. Stanovení odměny předsedkyni sociální komise 

22. Vyplacení odměn členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce  

23. Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2020 

24. Majetková problematika 

25. Závěr 

 

 

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.  

 

Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

ad 1a)  volí 

návrhovou komisi ve složení: 

předseda - Mgr. Libor Stáňa   

členové – Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Ing. Kamila Badurová 

Starosta určuje: ověřovateli zápisu – Ing. Miroslav Kozel, p. Zdeňka Foltynová 

                              zapisovatele – Ing. Gabriela Littnerová  

 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra tento návrh schvalují (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 
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Starosta obce se dotázal, zda chce někdo doplnit program zasedání. Nikdo se nepřihlásil, proto 

navrhl, aby se program zasedání řídil dle pozvánky. 

 

Diskuze:  

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

ad 1b) schvaluje 

program 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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují program zasedání ZO dle 

pozvánky (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Starosta pozval zastupitele a zaměstnance obecního úřadu po skončení zasedání 

zastupitelstva na malé pohoštění. 

 

 

2. Informace o vybraných investičních akcích obce  - obchvat, zkapacitnění 

Mlýnky, odpočinková plocha u Olše, kořenová čistírna 
 

Pan starosta uvedl, že pro informaci, byly vybrány tyto investiční akce – obchvat obce, 

zkapacitnění Mlýnky, odpočinková plocha u Olše a kořenová čistírna. Starosta se domnívá, že se 

jedná o témata, která jsou zajímavá pro všechny občany, proto přislíbil, že mapa s popisem 

bude také v Dětmarovickém okénku. Následně se přesunul k datovému projektoru a popsal:  

A) obchvat – toto téma se na ZO řešilo již několikrát, dnes se k tomuto tématu chce vrátit, 

protože cca před 2 měsíci došlo k výraznému zlomu. Pokud jsme chtěli, aby se obchvat 

reálně naplánoval, tak nám vždy ŘSD uvedlo, že ekonomicky to vychází špatně. 

Koeficient ekonomické efektivity, který má být min. 5,3, nevycházel. Uvedl, že se už 

naděje na obchvat obce téměř vzdal. Když v naší obci před 2 lety počítali provoz 

na hlavní cestě, tak spočítali 7000-7500 aut za den, což je pro výstavbu obchvatu 

nedostačující. Obával se, že se tím již nikdo nebude zabývat, ale nyní provedli přepočet 

výpočtu koeficientu znovu a vyšlo to. Výstavba nesmí být dražší než o 100 mil. Kč. Je to 

hodně, ale stavba Bohumín-Karviná stojí 2,9 mld. Kč v levnější variantě, tak 100 mil. Kč 
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v tomto objemu není nijak významná položka. Náš obchvat je velmi drahý, obchvaty, 

které se staví jinde, vychází cca na 300 až 400 mil. Kč. U nás je to velmi drahé, protože 

dochází ke křížení cesty na elektrárnu, je to složité i v Lutyni a již od Skřečoně je to velmi 

krkolomné. Už od elektrárny to musí být řešeno stojkami a tím se celá stavba 

prodražuje. Ohledně obchvatu byla důležitá schůzka, na které bylo ŘSD Brno i ŘSD 

Ostrava a zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Na této schůzce byl celý 

stav zrekapitulován. Nyní je ve hře jako 1. ŘSD Ostrava, které musí připravit záměr, pak 

se celá tato problematika posune do centrální komise na ministerstvo dopravy, to by se 

mělo uskutečnit do pololetí příštího roku a tam by měli potvrdit zahájení stavby, které 

by mělo začít v roce 2028, mělo by se stavět 3 roky. Starosta považuje za dobré, aby 

ukázal na projektoru cestu od Skřečoně, pak se zastaví hlavně na našem území 

a v Koukolné, abychom si ukázali, jak dospěli k závěru, že toto řešení jim vychází lépe. 

Červenožlutá je původní sjezd z dálnice u Skřečoně, pak to pokračuje přes Lutyň 

na Karvinou, v Lutyni je to složité, je tam silniční uzel, dále to pokračuje na naše území, 

kde začíná být problém s odbočením na elektrárnu. Původní trasa, ta červenožlutá, je 

dnes řešena jinak, uvidíme, jestli některé objekty bude možné obejít, nebo se budou 

muset zbourat. Začíná být v platnosti modrá trasa, ta nahrazuje některé výklenky, které 

jsou v červenožlutém provedení. Detaily nyní nebude řešit, je tam např. místo mostku 

jiné řešení. Je tam zkrácení mostku atd. Dále je věc nejsložitější, a to je v Koukolné, tam 

se musí překlenout řeka Olše a je tam i odbočení na Závadu, musí se minout benzinová 

pumpa. Původní záměr byl ten velký červenožlutý oblouk. Nová úspornější trasa je 

modrá. Původní záměr byl dostat se červeným pruhem podél Olše až do Karviné, mělo 

se jít přes pole, spíše blíže k Olši a napojit to na Karvinský obchvat. Oni to vyřešili 

napojením nové cesty na silnici I/67, ta bude identická s dnešní cestou. Tam budou 

minimální úpravy. Bohumínská ulice končí na křižovatce u ČSAD Karviná, tam by nové 

provedení skončilo. Tento popis obchvatu by chtěl zveřejnit také v Dětmarovickém 

okénku. 

  

B) Odpočinková plocha u Olše 

Povodí Odry provedlo podrobný průzkum dna Olše. Bylo překvapivé, když jsme viděli 

řezy, které byly dělány v 7. měsíci, kdy už nepršelo. Řezy byly provedeny v různých 

místech, v nich to prověřili hloubkově. Kupodivu řeka není vůbec plytká. Je to cca  od 90 

cm, což by bylo vhodné pro neplavce, v těchto místech by mohla být umístěna pláž. 

Dále se plynule dostáváme do hloubky 2,5 až 3 m. Plynule po čistém, kamenitém dně 

se dostanete do hloubky, kde si člověk zaplave. Je to velmi příznivý přírodní stav, takže 

se nic nemusí uměle dotvářet. Musí se jen zřídit sestup do vody, což nám Povodí Odry 

nerozporuje. Starosta má představu, že by se tam zhotovily betonové schody a nějaký 

prostor, po kterém by se do vody dala dostat menší loďka či člun. Starostovi osobně se 

toto velmi líbí. Dále se bude zpracovávat projekt na parkoviště, pro lidi, kteří jezdí 

na kolech a bruslích. Podle toho, jak se jedná s Povodím Odry, tak ke zřízení vstupu 

do vody by projekt ani nebyl nutný. 
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Dále ukázal, jak je to řešeno u Ostravice v místech, která v době záplav byla zaplavená. 

My to nebudeme mít takto nákladné, na naši pláž by mohlo být vysypáno několik Tater 

písku. Starosta konstatoval, že 20letá voda trápí stejně Ostravici, jako Olši. 

 

C) Dále starosta řešil Záplavovou zónu. Zóna je záplavová ve 2 kategoriích. Ukázal mapku 

s řekou a aktivní záplavovou zónou, tzv. 20letou vodou, ta se vylévá na pravou stranu, 

na cestu a někdy zaplaví i pozemek p. …, s tím nic nenaděláme, nás trápí Koukolná, 

která se najednou ocitla v zóně záplav ne 20leté, ale 100leté vody. 

Modrý flek se posouvá až pod Glembovec, to zasahuje velké území od Glembovce 

a pokračuje dál. Bleděmodrá je voda 100letá, ta od 1/2018 spadá také do kategorie 

záplavového území. Nyní nepovoluje Magistrát Karviné výstavbu v celé této 

bleděmodré oblasti. Bleděmodrá se táhne až k Sokolovně, toto je obrovské území, kde 

jsou pozemky připravené na stavby. Takto to nemůžeme nechat. Bude se to řešit tzv. 

technickou prohlábkou, respektive zkapacitněním Mlýnky od p. … dále kolem Mlýnky 

až k p. …. Starosta se domnívá, že zkapacitnění se již připravuje. Pokud by zkapacitnili 

tuto oblast, tak by situace měla být jiná. Měli bychom se dostat ke zlepšení se 

záplavovou zónou. 

 

D) Kořenová čistírna 

Studii jsme zadali. Vypadá to, že pod Glembovcem by kořenová čistírna mohla fungovat 

pro cca 40 domů. Území, kde by měla být, má svého vlastníka, ten by to docela rád 

prodal. Tento pozemek je dnes zarostlý tak, že tam ani neprojdete. Starosta má 

představu, že do tohoto místa by kořenová čistírna měla jít umístit. Zajímavé je, 

že v mezičase tato studie skončila se závěrem, že by ji nedoporučovali, protože náklady 

na pořízení tohoto systému se přiblížily normální kanalizaci. Doporučili udělat pro větší 

shluk domů normální ČOV a ostatní řešit individuální čističkou u jednotlivých domů. 

Nyní máme novou verzi, že by kořenová čistírna měla svůj význam. Měla by být ve verzi 

zjednodušené kanalizace. Projektant navrhnul, aby lidé, kteří mají septiky a  jímky, 

vytvořili sedimentační člen, který by se musel čas od času vybírat, ale ne v pravidelných 

intervalech, které si představují na ministerstvu životního prostředí. Do tenkých trubek 

by vtékala voda ze septiků již vyčištěná, stékala by do místa kořenové čistírny 

a kořenová čistírna by čistila vodu již předčištěnou v septicích. Trubky, které by 

odváděly vodu, by měly malý průměr, protože by byly na předčištěnou vodu. Tímto 

projektem se budeme zabývat, ale není to priorita, prioritou je odkanalizovat centrum 

obce, kde je cca 800 domů. Kořenová čistírna vychází v levnější podobě na 18 mil. Kč, 

když tuto částku vydělíte počtem ekvivalentních obyvatel v této oblasti, tak to vychází 

cca 150 tis. Kč na osobu. Starosta považuje za vhodné s tímto propočtem zastupitele 

seznámit. 
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Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 2)  bere na vědomí   

informace k projednaným tématům 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr.  Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra berou na vědomí  informaci 

k projednaným tématům (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

3. Výsledky hospodaření obce k 31.10.2019 

 

Starosta uvedl, že paní účetní k tomuto připravila podrobný materiál. Co se týká investic, tak 

jsme měli v plánu v roce 2019 10 mil. Kč na zahájení stavby Domova pro seniory, toto bylo  

podmíněno získáním dotace. Dotace nebyla, proto jsme těchto 10 mil. Kč nespotřebovali, ale 

peníze se samozřejmě neztratily, ale přesunuly se do dalšího období. Druhý moment je, 

že jsme měli letos zaplatit celou stavbu kanalizace na Olmovci. V letošním roce je tato stavba 

rozpracovaná, je hotovo cca 60-70 %. Firma stavbu dokončí v příštím roce, letos se bude platit 

pouze cca 6 – 7 mil. Kč, proto máme v podkladových materiálech diferenci cca 20 mil. Kč. jen 

na těchto dvou položkách.  

Co jsme měli naplánováno z hlediska realizace, to se povedlo (např. cesty a ostatní věci).  

Byl zádrhel v kanalizaci I. a II. etapa ZŠ a Šlog, kde byly problémy s dokumentací. Na úřadě 

v Karviné sedí jedna paní Holajnová, která vyřizuje všechny tyto věci pro Dětmarovice, 

Petrovice, Stonavu a Karvinou. Jde to velmi pomalu, nyní jsme se dostali na řadu a vypadá to, 

že v lednu 2020 bychom mohli zkolaudovat I. a II. etapu kanalizace ZŠ a Šlog. Další proces nás 

čeká s kanalizací Koukolná. Starosta shrnul, že vše se udělalo podle plánu, mimo Domova 

pro seniory. Na účtu máme k 30.11.2019 cca 70 mil. Kč a nemáme žádné dluhy. Hospodaření 

v roce 2019 bylo velmi slušné. Požádal paní účetní nebo paní Miluši Krůlovou, jestli chtějí něco 

doplnit. 
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Diskuze: 

 

Paní Miluše Krůlová uvedla, že výsledky hospodaření se projednaly na zasedání finančního 

výboru (FV) 04.12.2019. Výsledky byly k 10. měsíci, takže v tabulce, kterou dostali zastupitelé, 

není zahrnuto čerpání a plnění akcí, které probíhaly a byly fakturovány v listopadu a začátkem 

prosince. Některá čísla se zdají opravdu malá. Je však předpoklad, že spousta akcí se ještě 

do konce roku naplní. Tento bod byl zařazen, protože někteří zastupitelé vznesli požadavek, 

abychom se zabývali s větší četností plněním rozpočtu za aktuální rok. V minulosti to dělali 2x 

ročně, tzn. v polovině roku a na konci roku. 

Byli přizváni referenti obecního úřadu, kteří se zabývají investicemi – p. Kyjonka a p. Filip. Tito 

referenti zodpověděli všechny dotazy k investicím. 

FV doporučuje ZO vzít na vědomí výsledky k 31.10.2019. 

Paní Jana Formandlová poznamenala, že plnění na 23 % je strašně málo, myslí si, že přece jsme 

schopni naplánovat tyto položky lépe. Nechápe, proč je naplánovaný rozpočet, upraveným 

rozpočtem se položka ještě zvýší a nakonec se vůbec nečerpá. Na rozhlas, TV byl schválený 

rozpočet 230 tis. Kč, čerpáno bylo pouze 70 tis. Kč.  

Starosta uvedl, že toto se právě snažili s paní Miluší Krůlovou vysvětlit. 

Paní Jana Formandlová dále pokračuje, že na udržování chodníků jsme měli 770 tis. Kč, zvýšili 

jsme to a čerpali jsme 123 tis. Kč., tak nechápe, kde je to plánování. 

Ing. Leonard Mynář poznamenal, že se jedná o zimní údržbu a v roce 2019 moc nesněžilo.  

Paní Jana Formandlová uvedla tedy jinou položku - nespecifikované rezervy obnovy kanalizace 

2,5 mil. Kč nebylo čerpáno vůbec. Dále se dotázala, co jsme provedli ke sčítání lidu.  

Ing. Radka Filipová odpověděla, že na sčítání lidu jsme dostali dotaci, kdy musela být 

součinnost ke sčítání lidu, které se chystá na rok 2021, pracovníci stavebního úřadu museli 

vyvinout určitou činnost, tato činnost byla pokryta z dotace. 

Ke kanalizaci vysvětlila, že obec musí tvořit rezervu na obnovu kanalizace. Zatím nebylo 

potřeba kanalizaci opravovat, proto rezerva nebyla čerpána.  

Starosta uvedl, že pravděpodobně paní Formandlová výjimečně neposlouchala, ale že již řekl, 

že 20 mil. Kč jsme neproinvestovali, protože jsme nezačali stavět Dům pro seniory a zatím jsme 

neplatili kanalizaci na Olmovci, toto budeme platit z části ještě v letošním roce, tzn., že čerpání 

rozpočtu nebude 23 %, ale daleko vyšší číslo. 

Paní Jana Formandlová uvedla, že výstavbu rozhledny táhneme v rozpočtu již 3 roky, tak proč 

ji nepostavíme. Dále vyzvala starostu, aby již začal stavět Domov pro seniory.   

Starosta vysvětlil, že rozhledna je posunutá kvůli Domovu pro seniory. 

 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 3) bere na vědomí 

výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.10.2019 
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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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra berou na vědomí  výsledky hospodaření 

obce Dětmarovice k 31.10.2019 (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

4. Rozpočtová opatření  

 

Starosta uvedl, že se jedná o věci, které souvisí s navýšením příjmů. Je tam velká položka 

u základní školy, kde došlo k úspoře energií a některé opravy byly odsunuty do dalšího období. 

Rozpočet na rok 2020 je podřízen hlavní stavbě a všechno najednou dělat nejde. Pokud děláte 

velkou investici za 64 mil. Kč, tak ostatní položky musí být menší, protože obec zase tolik peněz 

nemá.  

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 4) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 16 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 11.12.2019 

 a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 11.12.2019 takto:  

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 82.121.529 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 100.435.683 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje ve výši 20.000.000 Kč 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 38.314.154 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2018 

  ve výši 38.314.154 Kč, včetně přílohy: 

  - Seznam investičních akcí na rok 2019 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, Mgr. Libor Stáňa, Rostislav 

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

upraveného rozpočtu k 11.12.2019 (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová (celkem 1) 

Nikdo se nezdržel hlasování (celkem 0) 
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5. Schválení rozpočtu obce Dětmarovice na rok 2020 

 

Starosta uvedl, že jsme museli přijmout 1 pracovníka na administraci kanalizace. Dále se v obci 

snažíme mít stále hezčí veřejné prostranství, a proto potřebujeme 1 zahradníka. Nemáme 

už kapacitu, aby místní hospodářství pokrylo kapacitu, hlavně v době, kdy se musí sekat tráva 

v celé obci… Tyto výdajové položky budou vyšší, než jsme měli dosud.  Dále je tam velká stavba 

za 64,4 mil. Kč včetně DPH. Tomu jsou podřízeny další položky. Menších věcí bude méně, než 

jsme mívali. 64,4 mil. Kč nám ubere z rozpočtu, i když je to naplánováno na 2 roky. Počítá, 

že bychom to mohli zvládnout i bez úvěru. Snažíme se, aby tato stavba byla přihlášena 

na dotaci. Dotační titul byl vyhlášen v 11/2019. Musíme to stihnout do 06.01.2020. Pokud 

bychom na tuto stavbu dostali 10-20 mil. Kč, tak by to bylo dobré. Pak bychom mohli realizovat 

i další investice, např. rozhlednu, kterou chce nyní už i paní Jana Formandlová. Starosta 

si myslí, že všichni by také přivítali vybudování odpočinkové plochy u Olše. 

 

 

Diskuze: 

Paní Miluše Krůlová zdůraznila, že rozpočet obce pro rok 2020 je sestavován jako schodkový. 

Výdaje jsou o 45 mil. Kč vyšší než příjmy, tyto výdaje se posílí přebytkem hospodaření 

z letošního roku, tzn., že to co jsme letos ušetřili, se přesune do příštího roku. Pak budou 

výdaje pokryty plně v plánované výši. Návrh rozpočtu projednali na zasedání finančního 

výboru (FV), nebyly žádné zásadní připomínky k sestavení rozpočtu. FV doporučuje návrh 

rozpočtu v plném rozsahu schválit. 

Starosta vysvětlil, že schodkový rozpočet u obce neznamená žádný deficit, nebo dluh. 

Znamená to, že tam, kde je možno schodek vyrovnat z úspor z minulého období, tam může 

být schodek klidně 45 mil. Kč, protože to máme z čeho zaplatit, to neznamená, že si musíme 

půjčovat. Na rozdíl od schodkového rozpočtu státu. Stát nemá žádné přebytky, stát si musí 

půjčit a zadlužit se. V našem případě se o žádné zadlužení nejedná.  

Ing. Lumír Jendryščík, MBA souhlasil, že příští rok bude prioritou stavba Domova pro seniory, 

všichni chápeme, že pokud bude tato akce a k tomu kanalizace, tak dalších investičních akcí 

v roce 2020 a 2021 nebude tolik. Tyto další akce budou zredukovány. FV to podpořil hlavně 

proto, že se na tuto stavbu nebudou peníze půjčovat. FV k tomu přihlížel, a proto rozpočet 

jednohlasně podpořil. 

Starosta konstatoval, že pokud to vyjde, tak chceme udělat v centru obce parkoviště, 

v Koukolné chodník cca za 3,5 mil. Kč, kanalizaci, nové povrchy komunikací za 2,5 mil. Kč 

a mostek za cca 1,5 mil. Kč.  

 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 5a) schvaluje 

schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2020 takto:  
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- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 71.167.884 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši  117.154.425 Kč (v členění dle předloženého návrhu)  

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 45.986.541 Kč  je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2019 

ve výši 45.986.541 Kč, včetně příloh: 

-  Seznam investičních akcí na rok 2020 

-  Rozpočet sociálního fondu na rok 2020  

dle předloženého návrhu 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, Mgr. Libor Stáňa, Rostislav 

Vašut, Miroslav Wowra schvalují schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2020 

dle návrhu usnesení (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová  (celkem 1)  

Nikdo se nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 5b) schvaluje 

zahájení stavby chodníku u silnice  I/67 v Koukolné, vodovodního řadu parc. č. 3061 (č. p. 48 – 

400, cca 300 m),  v roce 2020 v celkové částce 7.050 tis. Kč dle návrhu pro rok 2020 za podmínky 

získání dotace, 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují zahájení stavby chodníku u silnice 

I/67 v Koukolné, vodovodního řadu parc. č. 3061 (č. p. 48 – 400, cca 300 m) v roce 2020 

v celkové částce 7.050 tis. Kč dle návrhu pro rok 2020 za podmínky získání dotace (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 
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Ad 5c) schvaluje 

krytí ztráty pečovatelské služby daňovými příjmy obce, 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují krytí ztráty pečovatelské služby 

daňovými příjmy obce (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 5d) schvaluje 

příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, 

příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje ve výši 7.000.000 Kč s tím, že 405.000 Kč je 

určeno na ostatní osobní výdaje. 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují příspěvek z rozpočtu obce pro rok 

2020 pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou organizaci, 

na neinvestiční výdaje ve výši 7.000.000 Kč s tím, že 405.000 Kč je určeno na ostatní osobní 

výdaje (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 5e) bere na vědomí 

informaci o výběru zhotovitele stavby domova pro seniory - Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 

225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 28618891, 
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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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra berou na vědomí  informaci o výběru 

zhotovitele stavby domova pro seniory - Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Staré Město, 

739 61 Třinec, IČO: 28618891 (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení hlasoval (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 5f) schvaluje 

zahájení stavby Domova pro seniory v roce 2020 vybranou společností v rámci rozpočtu roku 

2020 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, Mgr. Libor Stáňa, Rostislav 

Vašut, Miroslav Wowra schvalují zahájení stavby Domova pro seniory v roce 2020 vybranou 

společností v rámci rozpočtu roku 2020 (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová (celkem 1)  

Nikdo se nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

6. Doplnění zmocnění pro radu obce k provádění rozpočtových úprav 

 

Starosta uvedl, že tento bod má souvislost s případným navýšením investičních výdajů 

v 1/2020, což jsou peníze, které nebyly utraceny do konce roku 2019. Část pravomoci ZO 

provádět rozpočtová opatření by se převedla na radu obce. 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 6a) doplňuje 
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usnesení ZO č. 18/2 ze dne 17.12.2018 o přenesení části své pravomoci provádět rozpočtová 

opatření na radu obce 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra doplňuje usnesení ZO č. 18/2 ze dne 

17.12.2018 o přenesení části své pravomoci provádět rozpočtová opatření na radu obce 

(celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 6b) pověřuje 

Radu obce Dětmarovice provádět rozpočtová opatření v následujícím rozsahu: 

na výdajové straně rozpočtu 

d) navýšení investičních výdajů v lednu rozpočtového roku v případech, kdy byly tyto   

výdaje rozpočtovány a finančně kryty v předcházejícím roce, ale z objektivních důvodů 

nebyly do 31. 12. uhrazeny. Podmínkou je, aby v okamžiku úhrady trvalo zabezpečení 

jejich finančního krytí 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra pověřují  Radu obce Dětmarovice provádět 

rozpočtová opatření v následujícím rozsahu: 

na výdajové straně rozpočtu 

d) navýšení investičních výdajů v lednu rozpočtového roku v případech, kdy byly tyto   

výdaje rozpočtovány a finančně kryty v předcházejícím roce, ale z objektivních důvodů 

nebyly do 31. 12. uhrazeny. Podmínkou je, aby v okamžiku úhrady trvalo zabezpečení 

jejich finančního krytí (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 



14 
 

7. Žádost SK Dětmarovice o dotaci na rok 2020 

 

Diskuze: 

Paní Miluše Krůlová uvedla, že FV doporučuje ZO schválit dotaci pro SK Dětmarovice, tak jak 

je v návrhu. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 7) schvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2020 Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost ve výši 750.000,- Kč  

a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují poskytnutí dotace v roce 2020 

Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost ve výši 750.000,- Kč  a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

8. Žádost Římskokatolické farnosti Dětmarovice o dotaci na rok 2020 

 

Starosta uvedl, že Římskokatolická farnost požádala o dotaci na rok 2020, žádost zněla na 150 

tis. Kč, jedná se o doplnění finančních prostředků pro zprovoznění varhan. V RO se přiklonili 

k částce 100 tis. Kč. 

 

Diskuze: 

 

Paní Miluše Krůlová konstatovala, že FV projednal žádost Římskokatolické farnosti 

Dětmarovice a zastupitelstvu obce bylo doporučeno schválit dotaci ve výši 150 tis. Kč všemi 

hlasy. 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA podal protinávrh ve výši 150 tis. Kč tak, jak doporučuje FV.  

Dodal, že od roku 2016 se provádí komplexní oprava na záchranu historických varhan. Smlouva 

na opravu byla na hodnotu 2,3 mil. Kč, ale během 5 etap  se zjistilo, že varhany jsou v takovém 

stavu, že se musí provést další opravy, tímto se částka navýšila. Navýšila se i dalšími 

vícepracemi, které se provádí současně s touto opravou. Např. se pokládá nová podlaha a ta 
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není součástí varhan. Za varhanami se vymalovala klenba. Celková částka s vícepracemi se 

vyšplhá na 2,640 mil. Kč. Do dnešního dne je profinancováno a zaplaceno téměř 2 mil. Kč. Jsou 

vybrány i další peníze. Na speciálním účtu, který je určen jen na opravu varhan, zbývá 

na poslední 5. etapu posledních 370 tis. Kč, ale tato poslední 5. etapa bude stát cca 600 tis. Kč. 

Předpokládá však, že za vícepráce, které se budou dokončovat v příštím roce, je potřeba ještě 

zaplatit 667 tis. Kč.  370 tis. Kč je na účtu a zbytek, což je cca 300 tis. Kč, je potřeba ještě 

nashromáždit. Na přelomu září a října bude kostel oslavovat výročí 150 let postavení 

a vysvěcení. V této době by varhany měly být dokončeny, předpokládá, že se bude konat 

výjimečný koncert, který by kostel znovu oživil zvuky varhan. Má v plánu, že 300 tis. Kč, které 

jim chybí, tak 150 tis. Kč by přispěla obec. Dodal, že si velice váží toho, že obec každým rokem 

darovala 200 tis. Kč, tzn. dohromady 400 tis. Kč. Pokračoval, že dalších 50 tis. získá kostel 

z Magistrátu Karviná z památkového úřadu, 50 tis. Kč přispěje biskupství a 50 tis. Kč chtějí 

shromáždit benefičními akcemi.  

Tímto dává Ing. Lumír Jendryščík, MBA protinávrh, že na poslední 5. etapu opravy varhan 

je potřeba 150 tis. Kč tak, jak je v žádosti. 

Starosta upřesnil, že tento požadavek probírali v radě a přiklonili se ke 100 tis. Kč, ale pokud 

je situace taková, jak uvedl Ing. Lumír Jendryščík, MBA, tak také doporučuje schválit 150 tis. 

Kč. Domnívá se, že původní stanovisko z rady by se mělo změnit. 

 

Starosta přečetl protinávrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 8) schvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2020 Římskokatolické farnosti Dětmarovice na opravu varhan ve výši 

150.000,- Kč  a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut schvalují poskytnutí dotace v roce 2020 Římskokatolické 

farnosti Dětmarovice na opravu varhan ve výši 150.000,- Kč  a uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

(celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Hlasování se zdržel Miroslav Wowra (celkem 1) 

 

9. Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem v 11/2019 
 

Starosta požádal Bc. Michaela Branného, aby seznámil ZO s výsledky kontrol provedených 

kontrolním výborem (KV). 
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Diskuze: 

 

Bc. Michael Branny uvedl, že na konci listopadu proběhlo 5. zasedání KV. Na programu byla 

jedna kontrola, a to kontrola stavby kanalizace v obci. Dostavil se p. Kyjonka, který vysvětlil 

veškeré záležitosti týkající se výstavby kanalizace od počátku až po současný stav. Zastupitelé 

mají k dispozici zápis o kontrole. Víceméně nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zasedání 

se zúčastnil i pan Pluhař, který má na starosti provoz kanalizace. Tímto předkládá zápis 

o kontrole ZO k vzetí na vědomí a současně předkládá druhý zápis o průběhu kontroly, která 

byla průběžná, celoroční, a to kontrola usnesení ZO a RO v roce 2019. Zaměřili se zejména 

na ukládací usnesení, kdy kontrolu prováděli členové KV individuálně a pak s tajemnicí 

obecního úřadu. Zastupitelé mají v materiálech uvedena konkrétní usnesení, kdy některá jsou 

splněná, některá trvají. Nebyly zjištěny nedostatky. Poděkoval paní tajemnici za spolupráci. KV 

doporučuje ZO vzít na vědomí výsledky kontrol. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 9) bere na vědomí 

1. výsledky kontroly stavu výstavby kanalizace v obci Dětmarovice 

2. výsledky kontroly usnesení Zastupitelstva obce a Rady obce Dětmarovice v roce 2019 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra berou na vědomí  

1. výsledky kontroly stavu výstavby kanalizace v obci Dětmarovice 

2. výsledky kontroly usnesení Zastupitelstva obce a Rady obce Dětmarovice v roce 2019 

(celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2019 

 

Starosta požádal Bc. Michaela Branného o stručný popis činnosti kontrolního výboru v roce 

2019.  

 

Diskuze: 

Bc. Michael Branny uvedl, že zpráva o činnosti vychází z jednacího řádu ZO, což je dokument 

na 2 strany, který zmiňuje účast členů a činnost. Vše je zřejmé ze zápisů z jednání a víceméně 

k tomu není co dodat. 
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Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 10)  schvaluje 

zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO Dětmarovice v roce 2019 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují zprávu o činnosti Kontrolního 

výboru ZO Dětmarovice v roce 2019 (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

11. Plán práce kontrolního výboru na rok 2020 

 

Diskuze: 

Bc. Michael Branny uvedl, že k plánu práce se dostaneme. Po diskuzi se shodli, že zasedání KV 

nebude 5, ale budou 4, oproti FV, který má naplánováno 5 zasedání. Plán práce pro rok 2020 

je víceméně shodný s plánem práce roku 2019. Vše, co probíhalo v roce 2019, se osvědčilo, 

proto není důvod něco měnit.  

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 11) schvaluje 

plán práce Kontrolního výboru ZO Dětmarovice pro rok 2020 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují plán práce Kontrolního výboru ZO 

Dětmarovice pro rok 2020 (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 
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12. Zpráva o činnosti  finančního výboru v roce 2019 

 

Diskuze: 

 

Paní Miluše Krůlová připomněla, že FV řídila do 02.05.2019 Bc. Šárka Kepenyesová, 

od 12.06.2019 byla zvolená paní Miluše Krůlová z důvodu zvolení původní předsedkyně 

na pozici tajemnice obecního úřadu. Celkem má FV 9 členů. Dle plánu práce se sešli na 5 

zasedáních. Ve všech případech byl FV usnášeníschopný, vždy byla přítomna nadpoloviční 

většina. FV se zabýval čerpáním a plněním rozpočtu, účetní závěrkou minulého roku, návrhem 

rozpočtu, investičními akcemi a doporučoval výši dotací. Byla provedena namátková kontrola 

poskytnutých dotací. Výsledek je uvedený v zápisu o kontrole. Zápisy ze všech schůzí jsou 

zveřejněny na webu obce Dětmarovice. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 12)  schvaluje  

zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Dětmarovice v roce 2019 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují zprávu o činnosti Finančního 

výboru ZO Dětmarovice v roce 2019 (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

13. Plán práce finančního výboru na rok 2020 

 

Diskuze: 

Paní Miluše Krůlová uvedla, že FV bude mít 5 zasedání vždy před zasedáním ZO. Budou se 

zabývat body, které jsou pravidelně zařazovány na program ZO, tj. plnění programu rozvoje 

obce, schválení závěrečného účtu, projednání výsledků hospodaření, kontrola vyúčtování 

poskytnutých dotací, návrh rozvoje obce a návrhu rozpočtu na rok 2021. FV doporučuje ZO 

plán práce FV schválit. 

 

Bc. Michael Branný odešel 18:25 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 
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Ad 13)  schvaluje 

plán práce Finančního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2020 

 

Výsledek hlasování: 

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

Badurová, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, Mgr. Libor Stáňa, Rostislav 

Vašut, Miroslav Wowra schvalují plán práce Finančního výboru zastupitelstva obce 

Dětmarovice pro rok 2020 (celkem 14)  

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 Bc. Michael Branny se vrátil 18:28 

 

14. Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a hornickou činnost 

 

Starosta požádal Ing. Kamilu Badurovou, aby podala zprávu o činnosti výboru pro životní 

prostředí a hornickou činnost (VpŽPaHČ). 

 

Diskuze: 

Ing. Kamila Badurová uvedla, že VpŽPaHČ je nově vzniklý výbor v tomto volebním období, 

který v podstatě slučuje dosavadní výbor pro hornickou činnost a komisi pro životní prostředí.  

Dodala, že se snažili problematiku pojmout komplexně, aby činnost byla zaměřena jak 

na hornickou činnost, tak aby se týkala veškerých aspektů životního prostředí, tzn. 

odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší. V roce 2019 se sešli 5x. První zasedání bylo 

spíše úvodní seznámení členů s problematikou, dále se věnovali vybraným problémům. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 14) schvaluje 

zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí a hornickou činnost za rok 2019 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují zprávu o činnosti výboru 

pro životní prostředí a hornickou činnost za rok 2019 (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 
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15. Plán práce výboru pro životní prostředí a hornickou činnost na rok 2020 

 

Diskuze: 

Ing. Kamila Badurová uvedla, že se plánují scházet 4x za rok 2020. Není to v návaznosti na ZO. 

Pokud by byly nějaké konkrétní požadavky, např. změna legislativy, tak je možné to vždy 

upravit, ale počet zasedání je stanoven tak, aby pojali veškerou problematiku, která se týká 

hornické činnosti, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod s přípravou 

rozpočtu obce na další rok, týká se to také návrhů na opravy komunikací atd.  

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 15) schvaluje 

plán práce výboru pro životní prostředí a hornickou činnost na rok 2020 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují plán práce výboru pro životní 

prostředí a hornickou činnost na rok 2020 (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

16. Schválení Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování dotací z rozpočtu obce 

Dětmarovice  

 

Bc. Michael Branny uvedl, že kontrolní výbor (KV) kontroloval systém dotací v září, byl to návrh 

KV upravit zásady pro poskytování dotací, aby účel dotace byl konkrétní a aby účely odpovídaly 

žádosti.  KV doporučuje zastupitelstvu obce schválit dodatek č. 1. 

 

Diskuze: 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 16) schvaluje 

Dodatek č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice dle předloženého 

návrhu 
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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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují Dodatek č. 1 Zásad 

pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice dle předloženého návrhu (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

17. Návrh OZV - omezení hluku v obci o víkendech a svátcích 

 

Starosta upřesnil, že to není nová záležitost. V ZO se toto téma řešilo již 3x, vždy jsme 

to zamítli. Myslí si, že i u nás v obci bychom měli hluk v neděli a ve svátek omezit. 

 

Diskuze: 

 

Ing. Kamila Badurová uvedla, že tuto problematiku projednávali ve výboru pro ŽP. Výbor 

k tomuto problému nepřistoupil jednoznačně, ani co do potřeby schválit tuto obecně 

závaznou vyhlášku (OZV),  ani k obsahu OZV. VpŽPaHČ doporučuje celou neděli bez hluku, ale 

z pohledu VpŽPaHČ by bylo asi vhodnější svátek pojmout jako sobotu, pokud svátek navazuje 

na neděli, tak dnů, kdy se nesmí něco dělat, by bylo více, takže doporučují, aby svátek měl 

režim soboty. 

Bc. Michal Branny uvedl, že omezení je v sobotu 18-22, neděle 6-22, svátek 6-22. 

Ing. Kamila Badurová upřesnila, že 22. hodina vychází z toho, že od 22. hodiny začíná noční 

klid. 

Ing. Miroslav Kozel navrhuje řešit klid ve svátek např. od 15 hodin nebo od 13 hodin. 

Paní Taťána Čempelová upozornila, že klid se týká sekačky, stejně jako cirkulárky, rozbušky 

atd. 

Paní Jana Formandlová se domnívá, že ve státní svátek si každý chce udělat něco kolem domu, 

takže by nechtěla lidi trestat tím, že jim toto zakážeme. 

Ing. Kamila Badurová znovu navrhla, aby se  svátek řídil stejným režimem jako  sobota. Sobota 

a svátek bude mít svůj vlastní stejný režim a neděle bude mít svůj režim. 

Paní Jana Formandlová také navrhuje sobotu stejně jako státem uznané svátky. 

 

Starosta přečetl protinávrh: 

Regulace hlučných činností v sobotu od 18.00 do 22.00 hod, v neděli od 6.00 do 22.00 hod., 

ve státem uznané svátky od 18.00 do 22.00 hod. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 17) vydává 
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obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 1/2019 k ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností s úpravou dle připomínek zastupitelstva obce 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra vydávají obecně závaznou vyhlášku obce 

Dětmarovice č. 1/2019 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s úpravou 

dle připomínek zastupitelstva obce (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

18. Zrušení OZV o znaku a praporu obce Dětmarovice a jejich užívání  

 

Starosta uvedl, že příslušná legislativa přesně stanoví užívání znaku a praporu, takže 

nemusíme mít OZV. 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 18) vydává 

obecně závaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška  č. 7/96 o znaku a praporu obce Dětmarovice a jejich užívání   

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra vydávají obecně závaznou vyhlášku obce 

Dětmarovice č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška  č. 7/96 o znaku a praporu 

obce Dětmarovice a jejich užívání  (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 
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19. Změna obecně závazné vyhlášky  č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Dětmarovice   

 
Starosta uvedl, že v článku 3 je nutné doplnit jedlé tuky a oleje. 

 

Diskuze: 

Ing. Kamila Badurová uvedla, že VpŽPaHČ připravil tuto OZV v návaznosti na předpisy, kde 

je jasně dané, že obec je povinná vytvořit minimálně 1 sběrné místo, kde lze bezplatně přijímat 

jedlé tuky a oleje, v našem případě to bude sběrný dvůr. 

Bc. Michael Branny upozornil, že v příloze č. 1 vypadlo stanoviště skla u Sokolského hřiště. 

Paní Taťána Čempelová potvrdila, že se jedná o překlep a  bude to do textu doplněno. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 19) vydává 

obecně závaznou vyhlášku  č. 3/2019,  kterou se mění  obecně závazná vyhláška č. 1/2015  

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětmarovice  

  

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra vydávají obecně závaznou vyhlášku  

č. 3/2019,  kterou se mění  obecně závazná vyhláška č. 1/2015  o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětmarovice (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00904/2019/RRC smlouvě o spolupráci 

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“  

 

Starosta uvedl, že  dodatek ke smlouvě vyplývá z úpravy zdroje peněz, protože stávající 

finanční prostředky nepokryjí všechny žádosti, které byly podány. Bylo přislíbeno 

ministerstvem životního prostředí navýšení o dalších 500 mil. Kč. Tyto prostředky jsou z jiného 

zdroje a to z programu Nová zelená úspora. 
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Diskuze: 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 20) schvaluje 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00904/2019/RRC smlouvě o spolupráci při realizaci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle zaslaného návrhu 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují  Dodatek č. 1 ke smlouvě 

č. 00904/2019/RRC smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle zaslaného návrhu (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

21. Stanovení odměny předsedkyni sociální komise 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 21) schvaluje 

odměnu p. Simoně Témové v souvislosti s výkonem funkce předsedkyně sociální komise ve výši 

1200,- Kč/měsíc s účinností od 01.01.2020 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují  odměnu p. Simoně Témové 

v souvislosti s výkonem funkce předsedkyně sociální komise ve výši 1200,- Kč/měsíc 

s účinností od 01.01.2020 (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 
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22. Odměny členům výborů Zastupitelstva obce Dětmarovice, členům komisí 

Rady obce Dětmarovice a členům redakční rady Dětmarovického okénka 

 

Starosta upřesnil, že ZO má v důvodové zprávě uvedené všechny položky, nejedná se 

o navýšení, jedná se pouze o to, že jsou položky poloviční a jsou každý rok. 

 

Diskuze: 

Bc. Michael Branny uvedl, že odměny vidí jako motivační. Je v KV i v redakční radě, proto ví, 

kolik to obnáší práce a váží si všech, kteří se tomu věnují. Doufal, že se částky navýší, ale došlo 

pouze k tomu, že se to jen přeskupilo ze 2 let na 1 rok. Chtěl by proto dát protinávrh, tzn. 

částky podle původní důvodové zprávy, tzn. členům výboru 1800,- Kč, členům komise 1500,- 

Kč a redakční radě 2000,- Kč za rok. To by se týkalo všech  členů komisí a výborů, kteří nejsou 

v ZO. 

Starosta upřesnil, že tyto položky jsou za rok, ne za měsíc. Také si práce členů výborů, komisí 

a redakční rady váží. V RO podpořili, aby částka byla stejná, jen by to bylo rozděleno z výplaty 

jedenkrát za 2 roky na výplatu jedné poloviny každý rok. 

Bc. Michael Branny si myslí, že tyto částky nejsou likvidační pro rozpočet. Vidí to tak, že tito 

lidé si musí při zaměstnání udělat čas.  

 

Mgr. Libor Stáňa odchází 18:50 

 

Starosta dodal, že v RO uvážili, že není problém tyto pozice personálně obsadit, lidé mají 

takový zájem, že by chtěli v těchto komisích pracovat i zadarmo. 

Ing. Miroslav Kozel upřesnil, že členové dostávají 75,- Kč měsíčně a dostávali by 150,- Kč 

měsíčně. 

Paní Taťána Čempelová dodala, že SPOZ chodí každý měsíc s balíky po obci a přináší lidem 

radost, nejedná se jen o účast v komisi, ale i o aktivní činnost. 

Ing. Jana Timko souhlasila, že to samé je také redakční rada, která provádí i ankety v terénu 

atd. 

 

Starosta přečetl protinávrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 22) schvaluje 

vyplacení odměn členům výborů ZO, členům komisí RO a členům redakční rady od roku 2019 

ve výši: 

členům výborů ZO –  1800,- Kč/rok, 

členům komisí RO –   1500,- Kč/rok, 

členům redakční rady –  2000,-Kč/rok 

s možností krácení odměny za neúčast na zasedáních 

 

Mgr. Libor Stáňa se vrátil 18:55 
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Výsledek hlasování: 

Členové ZO Ing. Ladislav Rosman, Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, 

Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, 

Miluše Krůlová, Rostislav Vašut, schvalují vyplacení odměn členům výborů ZO, členům komisí 

RO a členům redakční rady od roku 2019 ve výši: 

členům výborů ZO –  1800,- Kč/rok, 

členům komisí RO –   1500,- Kč/rok, 

členům redakční rady –  2000,-Kč/rok 

s možností krácení odměny za neúčast na zasedáních (celkem 10) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Hlasování se zdrželi Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila Badurová, Mgr. Libor 

Stáňa, Miroslav Wowra (celkem 5) 

 

23. Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2020 

 

Starosta uvedl, že v důvodové zprávě je drobný překlep. 

Bc. Šárka Kepenyesová upřesnila, že se překlepla v prosincovém datu, správně tam má být 

16.12.2020 

Starosta upřesnil, že ZO bude mít 5 zasedání tak, abychom dodrželi lhůtu 3 měsíců.  

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 23) schvaluje 

„Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2020“ dle předloženého návrhu 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují „Plán práce Zastupitelstva obce 

Dětmarovice na rok 2020“ dle předloženého návrhu (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

24. Majetková problematika 
 

Diskuze: 
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K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 24a) schvaluje 

výkup pozemků parc. č. 3706 o výměře 251 m2, parc. č. 3723/1 o výměře 398 m2 a parc. 

č. 3723/2 o výměře 37 m2,  druh pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k. ú. 

Dětmarovice, obec Dětmarovice, z vlastnictví …, bytem ... do vlastnictví obce Dětmarovice za 

smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují výkup pozemků parc. č. 3706 

o výměře 251 m2, parc. č. 3723/1 o výměře 398 m2 a parc. č. 3723/2 o výměře 37 m2,  druh 

pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, 

z vlastnictví …, bytem … do vlastnictví obce Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady 

spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 24b) schvaluje 

výkup pozemku parc. č. 3727 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m2 v k. ú. 

Dětmarovice, obec Dětmarovice, od spoluvlastníků, a to podíl 1/4 z vlastnictví …, bytem …, 

podíl 1/4 z vlastnictví …, bytem… a podíl 2/4 z vlastnictví …, bytem… do vlastnictví obce 

Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují výkup pozemku parc. č. 3727 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m2 v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, 

od spoluvlastníků, a to podíl 1/4 z vlastnictví …, bytem…, podíl 1/4 z vlastnictví …, bytem… a 
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podíl 2/4 z vlastnictví …, bytem… do vlastnictví obce Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. 

Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 24c) schvaluje 

výkup pozemků parc. č. 3730 o výměře 664 m2, parc. č. 3728 o výměře 215 m2 a parc. č. 3729/7 

o výměře 17 m2, druh pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k. ú. 

Dětmarovice, obec Dětmarovice, z vlastnictví …, bytem … do vlastnictví obce Dětmarovice za 

smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují výkup pozemků parc. č. 3730 

o výměře 664 m2, parc. č. 3728 o výměře 215 m2 a parc. č. 3729/7 o výměře 17 m2, druh 

pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, 

z vlastnictví …, bytem … do vlastnictví obce Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady 

spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 24d) schvaluje 

výkup pozemku parc. č. 52/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k. ú. Dětmarovice, obec 

Dětmarovice, z vlastnictví …, bytem … do vlastnictví obce Dětmarovice za smluvní cenu 60 

Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice 

 

Výsledek hlasování: 
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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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují výkup pozemku parc. č. 52/3 – 

ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, z vlastnictví …, 

bytem … do vlastnictví obce Dětmarovice za smluvní cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 24e) schvaluje 

výkup pozemku parc. č. 3328 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 788 m2 v k. ú. 

Dětmarovice, z vlastnictví paní …, bytem … 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. 3328 v k. ú. 

Dětmarovice 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují výkup pozemku parc. č. 3328 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 788 m2 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví …, 

bytem … 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. 3328 v k. ú. Dětmarovice (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 24f) schvaluje 
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výkup pozemku parc. č. 3332 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m2 v k. ú. 

Dětmarovice, z vlastnictví paní …, bytem … do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. 

Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra schvalují výkup pozemku parc. č. 3332 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m2 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví paní …, 

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

uhradí obec Dětmarovice (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze: 

Starosta uvedl, že obec tam nemá zájem, protože se nejedná o cestu, ale o ornou půdu. 

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce 

Ad 24g) neschvaluje 

výkup spoluvlastnického podílu ½  pozemků vedených na LV č. 1220 - parc. č. 3626/2 ostatní 

plocha o výměře 230 m2, parc. č. 3627/6 orná půda  o výměře 686 m2 , parc. č. 3681/8 trvalý 

travní porost  o výměře 65 m2 a podílu  ½ pozemku vedeného na LV č.  č. 2281 parc. č. 3627/5 

orná půda o výměře 8 110 m2  vše v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice z vlastnictví …, 

bytem … 

 

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, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra neschvalují výkup spoluvlastnického podílu 

½  pozemků vedených na LV č. 1220 - parc. č. 3626/2 ostatní plocha o výměře 230 m2, parc. 

č. 3627/6 orná půda  o výměře 686 m2 , parc. č. 3681/8 trvalý travní porost  o výměře 65 m2 

a podílu  ½ pozemku vedeného na LV č.  č. 2281 parc. č. 3627/5 orná půda o výměře 8 110 m2  

vše v k. ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice z vlastnictví …, bytem … (celkem 15) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 
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25. Závěr 

 

Starosta poděkoval přítomným za aktivní přístup v uplynulém roce, poděkoval občanům 

za účast, popřál krásné svátky a vše nejlepší do nového roku. Požádal zastupitele, aby zůstali 

na svých místech a předal jim drobné dárky. 

Zápis byl ukončen v 19:10 hod. 

Datum vyhotovení zápisu 18.12.2019 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Rosman  

Starosta obce 

 

 

 

    Ing. Miroslav Kozel                        Zdeňka Foltynová  

     ověřovatel zápisu            ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Littnerová  

Zapisovatelka 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v 
platném znění. 
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Přílohy: 

 

1) Usnesení 

2) Pozvánka 

3) Informace o vybraných investičních akcích obce – obchvat, zkapacitnění Mlýnky, 

odpočinková plocha u Olše, kořenová čistírna 

4) Výsledky hospodaření obce k 31.10.2019 

5) Rozpočtová opatření 

6) Schválení rozpočtu obce na rok 2020 

7) Doplnění zmocnění pro radu obce k provádění rozpočtových úprav 

8) Žádost SK Dětmarovice o dotaci na rok 2020 

9) Žádost Římskokatolické farnosti Dětmarovice o dotaci na rok 2020 

10) Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem v 11/2019 

11) Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2019 

12) Plán práce kontrolního výboru na rok 2020 

13) Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019 

14) Plán práce finančního výboru na rok 2020 

15) Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a hornickou činnost za rok 2019 

16) Plán práce výboru pro životní prostředí a hornickou činnost na rok 2020 

17) Schválení Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice 

18) Návrh OZV – omezení hluku v obci o víkendech a svátcích 

19) Zrušení OZV o znaku a praporu obce Dětmarovice a jejich užívání 

20) Změna OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Dětmarovice 

21) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00904/2019/RRC smlouvě o spolupráci při realizaci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

22) Stanovení odměny předsedkyni sociální komise 

23) Vyplacení odměn členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce 

24) Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2020 

25) Majetková problematika 

26) Prezenční listina zastupitelů a občanů 

 

 


