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Zápis 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 

26.02.2020 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 

 

Omluven: 

Miroslav Wowra 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Informace Policie ČR o stavu trestné činnosti v roce 2019 

3. Aktuální projekty s možností státní dotace 

4. Žádosti organizací o dotace na rok 2020 

5. Výsledky hospodaření obce k 31.12.2019 

6. Rozpočtová opatření 

7. Program rozvoje obce Dětmarovice na období let 2020 – 2026 

8. Informace o rezignaci přísedící 

9. Pořádání obecní slavnosti v roce 2021 

10. Úvaha ke změně ORP 

11. Návratná finanční zápůjčka na výměnu kotle  

12. Majetková problematika 

13. Výsledky kontroly KV 

14. Závěr 
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1. Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) zahájil a řídil starosta obce Ing. Ladislav Rosman, který 

úvodem přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce, 

jeden člen je omluven, jednání je tedy usnášeníschopné. Uvítal zástupce vedení města Orlová 

starostu Mgr. Miroslava Chlubnu a tajemníka Ing. Radomíra Matuška. Dále přivítal vedoucího 

oddělení PČR npor. Bc. Martina Pokorného, který přednese zprávu o stavu trestné činnosti. 

Starosta doporučil přidat bod č. 13 - zpráva kontrolního výboru, v souvislosti s jednotlivými 

body doporučil, aby bod č. 10 předřadili na pozici č. 3, tzn. hned za informace Policie ČR o stavu 

trestné činnosti. 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA upozornil na chybu v pozvánce. U obecních slavností se jedná o rok 

2021, nikoli o rok 2020. 

Tajemnice Bc. Šárka Kepenyesová potvrdila, že se jedná o chybu v programu, která bude 

opravena. 

 

Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

ad 1a)  volí 

návrhovou komisi ve složení: 

předseda – Bc. Michael Branny  

členové – Ing. Marek Svrčina, Rostislav Vašut 

Starosta určuje: ověřovateli zápisu – Ing. Leonard Mynář, Mgr. Michaela Kaděrová 

                              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 tento návrh schvalují (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

ad 1b)  schvaluje 
program zasedání ZO dle pozvánky doplněné o bod č. 13 – Výsledky kontroly kontrolního 
výboru 
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, 
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Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 

Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut schvalují program zasedání ZO dle pozvánky doplněné o bod 

č. 13 – Výsledky kontroly kontrolního výboru (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
2. Informace Policie ČR o stavu trestné činnosti v roce 2019 
 
 
Npor. Bc. Martin Pokorný uvedl, že za rok 2019 byly v obci Dětmarovice zaznamenány drobné, 
na místě vyřešené záležitosti. Jednalo se zejména o problémy týkající se mezilidských vztahů a 
rušení nočního klidu. Častými místy, kde dochází k narušování veřejného pořádku, jsou např. 
prostory okolo restaurací.  
Od 20.12.2018 je v Dětmarovicích ukončen provoz ubytovny EDĚ pro osoby ze sociálně slabé 
vrstvy.  
V roce 2018 bylo spácháno 65 přestupků, z toho 47 objasněno, 18 neobjasněno. V roce 2019 
bylo spácháno celkem 46 přestupků, z toho 27 objasněno, 19 neobjasněno. 
V roce 2019 byly mezi evidovanými přestupky nejčastější přestupky proti občanskému soužití, 
dále pak přestupky proti majetku, jako jsou např. drobné krádeže, poškozování cizího majetku, 
či poškozování zařízení českých drah. Místa, kde dochází často k páchání přestupků, jsou 
prostory benzínové čerpací stanice, kde dochází k tzv. újezdům bez placení. 
V roce 2018 bylo spácháno celkem 43 trestných činů, objasněno 28, neobjasněno 15. V roce 
2019 bylo spácháno celkem 30 trestných činů, objasněno 15, neobjasněno 15. V roce 2019 
tedy oproti roku 2018 došlo k poklesu trestné činnosti.  
Nejčastější trestné činy jsou krádeže a krádeže vloupáním. V roce 2019 bylo v obci Dětmarovice 
evidováno 1 úmrtí bez cizího zavinění.  
V roce 2019 bylo v dopravě na území obce Dětmarovice zdejším obvodním oddělením OO PČR 
Dětmarovice uděleno 411 blokových pokut. Došlo tedy k nárůstu udělených blokových pokut 
oproti roku 2018, ve kterém bylo uděleno 333 blokových pokut. V roce 2018 bylo zjištěno 11 
účastníků provozu pod vlivem alkoholu a 5 účastníků pod vlivem návykové látky. V roce 2019 
bylo zjištěno celkem 9 účastníků provozu pod vlivem alkoholu a 4 účastníci při řízení pod vlivem 
návykové látky. Mezi nejčastější přestupky v dopravě patří špatný technický stav, nepředložení 
dokladů potřebných k provozu a řízení vozidla, či nerespektování dopravního značení. 
Nejčastějšími místy přestupků jsou hlavní silniční komunikace č. I/67 vedoucí středem obce a 
silnice mezi elektrárnou Dětmarovice a městem Orlová. Doporučil opatření kontroly BESIP, 
kontrolu světelně řízených přechodů pro chodce, kontrolu světelně řízené křižovatky – jízda 
na červenou, využívání instalovaného kamerového zařízení ve středu obce. 
V roce 2019 došlo ke zlepšení prevence páchání trestné činnosti a dále k udržení objasněnosti 
trestné činnosti. Zejména proto se dá práce policie v okrsku považovat za úspěšnou. 
Spolupráce s Obecním úřadem Dětmarovice je na dobré úrovni. Pro zlepšení situace byly 
prováděny různé bezpečnostní a preventivní opatření jako např. opatření na cyklostezce 
zaměřené na vloupání do zde odstavených vozidel. Také bylo provedeno opatření „ZEBRA“, 
které bylo zaměřeno na bezpečnost na přechodech pro chodce.  Dále byly policistou OOP 
Dětmarovice prap. Mgr. Kolkem v průběhu roku 2019 prováděny opakované preventivní 
přednášky policie v MŠ a ZŠ v Dětmarovicích, kde byly mimo jiné provedeny i ukázky policejní 
techniky. Z významných událostí v loňském roce je třeba zmínit i nadále trvající bezpečnostní 
opatření vedoucího Územního odboru Karviná „Školy“ se zaměřením na bezpečnost dětí 
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při cestě ze školy a do školy. Opatření k eliminaci dopravní nehodovosti s účastí chodců 
a cyklistů zejména v časech, kdy jsou zhoršené světelné podmínky. Opatření k zajištění BESIPu 
se zaměřením na zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, jak u řidičů 
motorových, tak i nemotorových vozidel. Preventivní opatření policejního prezidenta „Teror“ 
se zaměřením na místa s větší koncentrací osob v souvislosti s teroristickými útoky v Evropě. 
Na závěr poděkoval za velmi dobrou spolupráci s obecním úřadem. 
Starosta poděkoval npor. Bc. Pokornému. Konstatoval, že v zásadě nemáme závažné problémy, 
občas se něco objeví na frekventované komunikaci I/67. Domnívá se, že stav je slušný. 
 
Diskuze:  

K tomuto bodu nebyla diskuze. 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 2)  bere na vědomí  
informaci Policie ČR o stavu trestné činnosti 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 berou na vědomí informaci Policie ČR o stavu trestné 
činnosti v roce 2019 (celkem 14) 
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
10. Úvaha o změně ORP  
 
Starosta uvedl, že obec Dětmarovice spadá do působnosti Karviné, je to již delší dobu, ale 
předtím takto fungovala Orlová, v určité etapě se to změnilo, my tu případnou změnu vidíme 
jako vynucenou. V souvislosti s některými liniovými stavbami máme zejména s vodoprávním 
úřadem obrovský problém, musíme žádat Státní fond životního prostředí o prodloužení 
termínu. Teď jsme prodlužovali potřetí. Projednával to s tajemníkem v Karviné. Mají tam 
personální problém, asi ¾ roku tam pracovala jen jedna pracovnice. Do kompetence Karviné 
spadají Petrovice, Dětmarovice, Stonava. Všechny obce mají vodoprávní problémy a není 
možné, aby toto zvládala jedna pracovnice. Uvedl, že dále to takto nejde, tyto dotované věci 
jsou přísně sledované a mají své termíny. Spousta věcí se zbytečně zadrhává. Kanalizaci máme 
2 roky hotovou a stále nemáme kolaudaci. Souvisí to dále s územním plánováním. Od roku 
2010 se snažíme o změnu č. 1. Dva roky to leželo v Karviné, poté se toho ujali externí 
pracovníci, kteří nám s územním plánováním  pomohli. Dále nám Karviná zablokovala výstavbu 
v Koukolné až po Sokolovnu, což nám také brzdí rozvoj obce. Magistrát neprojevuje snahu, aby 
nám s řešením tohoto problému pomohli. V zastavitelné oblasti podle územního plánu a 
změny č. 1. nelze stavět, takto nám ji schválil magistrát i kraj, najednou překryli bleděmodrý 
flek – tzn. záplavovou zónu. Historicky tato oblast vždy byla riziková, ale vždy se tam RD 
za určitých podmínek daly stavět a za posledních 50 let jich tam vzniklo několik desítek. 
Nechce, abychom uvázli na tomto bodě.  
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Jednání probíhalo i s pracovníky MÚ Orlová. Jednal také s pracovníky Doubravy a Petřvaldu, 
kde slyšeli jen pozitivní vyjádření. Starosta nabyl dojem, že by to mohlo být lepší, než je to teď. 
Nechce to dnes rozseknout, jedná se o delší proceduru, ale nemyslí si, že bychom to 
do budoucna nemohli zvládnout. Vyzval zastupitele, aby si to nechali projít hlavou. Poté 
proběhne řada jednání s Orlovou i s Karvinou. Není jisté, že bychom do toho šli, ale nabyl 
dojmu, že horší, než je situace dnes, to být nemůže. 
 
Starosta Orlové uvedl, že v r. 2000, kdy vznikaly ORP a kraje, zanikaly okresy, se divil, že 
Dětmarovice spadají pod Karvinou a ne pod Orlovou. Orlová a Dětmarovice k sobě měly vždy 
blíž. Po 1,5 roce, kdy je ve funkci, zjistil, že Karviná si spoustu věcí řeší sama pro sebe. Např. 
cyklostezka, která měla vést přes Doubravu a přes Orlovou až k zoologické zahradě. Končí to 
tím, že Karviná nechce pomoci s mostem přes Olši, řeší si pouze svoje věci. Na SMOKu otevřel 
otázku obchvatu Dětmarovic, ať se to řeší společně. Stále více dochází k tomu, že Havířov i 
Karviná jsou statutární města a řeší si to vše pro sebe. Bohumín to řeší tak, že se stará o region. 
Také Orlová řeší i své ostatní obce. Nabízí Dětmarovicím spolupráci, abychom spolupracovali 
tak, abychom fungovali jako region. Orlová ví, co nás trápí a jsou schopni určitě pomoci a 
rychleji reagovat. 
Tajemník Orlové, se vyjádřil k výkonu státní správy. Orlová je obec s rozšířenou působností, má 
zkušenost s problémy, které nás trápí. Změna se týká vyhlášky 388/2000 Sb. Upozornil, že to 
není jen o stavebním úřadě, týká se to i ostatních činností, které řeší výkon státní správy, tzn. 
také OSPOD, sociálky, dopravního úřadu, částečně matrik. Projednával to i s tajemnicí a je 
přesvědčen, že jsou schopni to řešit. Probral si tuto záležitost s každým vedoucím odboru 
v Orlové a od všech má příslib, že jsou schopni to zvládnout. 
Starosta poděkoval a otevřel diskuzi. V dubnu by tento problém chtěl znovu otevřít a dát ho 
na program jednání ZO, abychom to stihli vyřešit do 30.6.2020, což je datum, abychom tuto 
změnu stihli od roku 2021. 
 
Diskuze: 
Ing. Lumír Jendryščík, MBA potvrdil, že v Karviné je to personálně nedostačující. Orlová má 
prostor, protože od nich odešla Dolní Lutyně. Asi to není o tom, že Orlová je lepší a Karviná 
horší, je to o personálním obsazení. Zeptal se, proč odešla Dolní Lutyně od Orlové. 
Starosta Orlové uvedl, že Dolní Lutyně odešla v roce 2011/2012. Oficiálně odešla pod Bohumín, 
protože to má blíž. Neoficiální verze je, že na Dolní Lutyni byl vyvíjen velký tlak ze strany 
Bohumína, kdy Bohumín byl pověřená obec sám pro sebe a pro město Rychvald. Bohumín 
potřeboval další obec, mohou být pověřenou obcí pouze pro obec, se kterou mají hranice, což 
je pouze Dolní Lutyně a Rychvald.  
Ing. Lumír Jendryščík, MBA uvedl, že když se diskutuje, tak se dojde nakonec k tomu, že každý 
nadává na úředníky, úředník na druhé straně je svázán tolika zákony, že volnost a kreativitu 
nemá a nemůže používat ani selský rozum, neví, jaké je stanovisko Karviné, jestli si oddychne, 
nebo bude uražená ještě víc. Možná, že takový postup si vyžaduje delší dobu na sledování a 
diskuzi než do 30.6.2020. V červnovém ZO nebudeme vědět víc, než víme dnes.  Určitě by to 
takto neurychloval. Je nutné uvážit, jestli to má cenu. Starosta uvádí, že horší už to nemůže 
být, projednává se novelizace stavebního zákona, uvidíme, jestli to k něčemu povede. Musíme 
se dobádat k pravé podstatě, pokud je v Karviné jedna paní a vedení města netíží, že má 
půlmetrové hromady nevyřízené pošty, tak může být špatně něco ve vedení města. 
Starosta Orlové uvedl, že byli na semináři v Ostravě ohledně novely stavebního zákona. 
Stavební úřad by měl být pouze na obcích III. typu, tzn. v Orlové, Karviné a v Bohumíně, 
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v obcích typu I. a II. se zruší. Měli již dotaz ze svých obcí, zda u nich zřídí detašované pracoviště 
a jednoznačně řekli, že ano, člověk nemá jít za úředníkem jinam, má mít možnost jít na svůj 
úřad. Karviná má 50 tis. obyvatel, má několik pověřených obcí, má dlouhodobé mezery, takže 
je něco špatně. Je zainteresovaný a chce, abychom přešli pod Orlovou. Jeden z příslibů, který 
dal, ať přejdeme, nebo nepřejdeme, je to, že když si převezmou televizi pod sebe, tak tam 
chtějí mít „okénko k sousedům“ a tam by se vysílaly záběry i z Dětmarovic, toto předběžně 
slibuje.  
Starosta jednal s tajemníkem v Karviné, kterému je tato situace nepříjemná, snaží se, aby se 
vše zlepšilo, na druhý den telefonovala vedoucí ze stavebního úřadu a omlouvala se za to, co 
nám způsobují. Tím, že se dověděli, co chceme řešit na ZO, tak to berou v Karviné velmi vážně, 
je vidět, že se to tam asi hýbe. Situace je pro Karvinou vážná, protože OKD na teritoriu Karviné 
do konce roku končí, jsou zprávy, že Armáda se má zavřít, Darkov se má také zavřít do konce 
roku. Mají využít peníze z EU, aby se těžba utlumila. Pro Karvinou to znamená snížení přísunu 
finančních prostředků. Pokud od nich odejdeme, tak to pro ně znamená komplikaci. 
V červnu, možná už v dubnu budeme moudřejší, uvidíme, jak se z toho Karviná poučila 
a možná už budeme rozhodnuti. Bude zastupitele informovat, jak se situace bude vyvíjet. 
Mailem sdělí, co se povedlo ještě před dubnovým ZO. Karviné o nás jde, určitě nejde o to, že 
by si oddychli. Dva roky nebyli schopni nám pohnout s územním plánem (ÚP). Do ÚP jsme dali 
1,08 mil. Kč, přitom to má za povinnost dělat Karviná, která za to dostává peníze. 
Ing. Lumír Jendryščík, MBA poděkoval starostovi Orlové za otevřenost. Položil otázku, jak je 
starosta zainteresován, abychom přešli k Orlové. 
Starosta Orlové připomněl, že nedávno bojovali o nemocnici, bylo jim řečeno, že do ORP Orlové 
spadá jen Doubrava a Petřvald. Školy pořádají turnaje mezi sebou, patří k nim pouze Doubrava, 
ale samozřejmě zvou i Dětmarovice a Dolní Lutyni.  Chce, aby přibyla 3. obec. Bylo by to pro něj 
prestižní, že se to povedlo v jeho volebním období. Orlová chce být naším dobrým partnerem, 
Orlová a Dětmarovice se potřebují navzájem, oni potřebují naši železnici, Dětmarovice 
potřebují Orlovou. Když Dolní Lutyně odešla, nevypadalo to dobře, kdyby Orlová přibyla, tak 
by to zase dobře vypadalo. Když má mít něco pod sebou, tak se chce postarat tak, aby lidé byli 
spokojeni. Naštvalo ho, když jsme jim vzali Bc. Šárku Kepenyesovou, protože je to dobrý 
úředník. Všichni vedoucí odboru dostali doporučení, že pokud budou volat z Dětmarovic, tak 
ať pomůžou, dveře u nich máme otevřené.  
Ing. Lumír Jendryščík, MBA z toho cítí, že pozice Karviné a Orlové není na stejné úrovni a Orlová 
by chtěla být rovnocenným partnerem Karviné, cítí, že Karviná jim asi taky moc nepomáhá. 
Starosta Orlové uvedl, že nikdy nebudou rovnocenným partnerem Karviné a že Karviná 
nepomáhá nikomu, ale Orlová je schopná nám nabídnout víc. Orlová byla a je významné 
město, bohužel je mezi 3 velkými městy, Karvinou, Havířovem a Ostravou. Všude jinde by 
Orlová byla okresním městem. Nabízí nám pomoc a spolupráci. 
Starosta poděkoval za vyčerpávající vysvětlení. 
Ing. Kamila Badurová doporučila, abychom na příští ZO pozvali také zástupce Karviné, aby to 
nevypadalo tak jednostranně.  
Starosta Orlové upřesnil, že se na naše ZO pozvali sami.  
Starosta uvedl, že zásadní je územní plánování a vodoprávní úřad, tam to je katastrofa. 
V silničně-správním úřadu v souvislosti s budováním nových komunikací je v pořádku. Nebylo 
by seriózní si na Karvinou jen stěžovat. Na příští zasedání ZO bychom mohli pozvat tajemníka 
z Karviné, ať se také vyjádří. 
Starosta uvedl, že Karviná se může zatnout, ale může to být i naopak. V dubnu budeme 
moudřejší. 
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Ing. Lumír Jendryščík, MBA uvedl, že mimo jiné nás kdysi Orlová také naštvala, protože nám 
vzali území a o vody, které tečou z Orlové do Dětmarovice, se také moc nestarají.  
Starosta uvedl, že na druhé straně nám vyšli vstříc, protože nám kanalizaci na Olmovci napojili 
do svého kanalizačního systému a my jsme nemuseli budovat ČOV. 
Ing. Miroslav Kozel upřesnil, že historicky v roce 2000 jsme byli přiřazeni k Orlové, ale 
nepamatuje si, proč se to změnilo na Karvinou, je třeba popsat pozitiva, negativa, ale je třeba 
popsat, oč jde. Jde o výkon státní správy, jde o společenskou stránku, jde o dopravu. Je důležité 
si říci, co je výhodnější tam a co tam. 
Pokud budeme vypichovat jednotlivé věci, jak se mění garnitury, tak se mění i názory 
na spoustu věcí. Starostů tady bylo více, každý má jinou prioritu, nedělejme závěry, je tu 
nabídka a je potřeba se rozhodnout.  
Tajemník Orlové uvedl, že pokud budeme rozhodovat o ORP, je důležité si uvědomit, že kdysi 
byla místní příslušnost ohledně vyřizování občanských a řidičských průkazů, dnes to tak již není 
a spousta občanů Dětmarovic jezdí tyto doklady vyřizovat do Orlové, protože to mají blíž. 
Bc. Michael Branny se dotázal na procesní věc. 
Tajemník Orlové vysvětlil, že ZO, která chce odejít a která přijímá, musí přijmout usnesení tuto 
vůli projevit. Toto se posílá na ministerstvo vnitra. Datum 30.06. je kvůli příspěvku na státní 
správu, kdy se skládá rozpočet na příští rok, pokud to přijmete do 30. 6., tak bychom mohli 
fungovat od roku 2021. 
 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 10)  bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu – úvaha ke změně ORP 
 
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 berou na vědomí předloženou důvodovou zprávu – úvaha 
ke změně ORP (celkem 14) 
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
 
3. Aktuální projekty s možností státní dotace 
 
Starosta uvedl, že se z čista jasna objevila vyhlášená dotace. Přišlo to z kraje, Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) vyhlásil možnost přihlášení projektů 2020 na dotační 
program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace“. Na 3 projekty, které 
starosta vyjmenoval v podkladu pro ZO, máme možnost získat dotaci ve výši 500 tis. Kč 
na projekt. Tyto projekty mají hlavu a patu a schvalovali jsme je na rok 2019. Např. u rozhledny 
jsme poptávali projektanty, nakonec byl projektant pouze jeden a za 1 mil. Kč., proto jsme to 
odložili. Dnes projektanti znovu nabízí své služby, ceny šly dolů, pravděpodobně by to nebylo 
tak drahé a 500 tis. Kč bychom dostali. S tím, že podmínky, že v době kdy se vyhlásí dotační 
titul na realizaci, tak se musí začít realizovat v určitém čase, tak tyto podmínky dnes nejsou. 
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Starosta uvedl, že má k projektům připraveno promítání. Podíváme se na možnost zadržování 
vody v krajině, toto je silně přetřásané téma, protože se čeká další suchý rok, v celé ČR je stav, 
že voda odtéká do příkopů, do řek… Stát už loni podporoval výstavbu poldrů a zádržných 
vodních ploch. Myslí si, že v našem regionu, který je členitý a máme zde mnoho potoků a 
potůčků, tak máme možnost se na tom přiživit a toto využít.  
Mluvil o tom již loni, že Krympulec se vlévá do Mlýnky. Způsobuje to, že jeho tok je 
intenzivnější než tok Mlýnky, brzdí nám průtok vody v Mlýnce a zaplavuje celou oblast 
Koukolné až po Sokolovnu. Má vymyšleno, že na trase přítoků by se daly vymyslet zádržné 
nádrže, které by byly jako suché poldry, nebo nějaká vodní plocha. Kdysi tady bylo daleko více 
rybníčků. To by se dalo obnovit, aby to fungovalo tak, jak to fungovalo 50 let zpátky. Dnes 
přišla nabídka na provedení studie za 190 tis. Kč, což je přijatelné. Původně chtěla brněnská 
firma 400 tis. Kč. Toto by se dalo dotovat.  
 
17:54 odešel Bc. Michael Branny, zpět 17:56 
 
Bendův statek – nakonec jsme se dohodli, že ho budeme realizovat ve 2 krocích, tzn., 
že v letošním roce dojde k demolici, na kterou již máme vybranou firmu.  Původní rozpočet byl 
3 mil. Kč, nakonec jsme vybrali nejlevnější nabídku na zbourání a zplanýrování za 670 tis. Kč, 
další nabídka je na 820 tis. Kč. Není to zdaleka 3 mil. V letošním roce se to zplanýruje. V další 
etapě již budeme potřebovat projekt. Potřebujeme rozvrhnout celý prostor, naplánovat 
klidovou zónu atd. Na to by také bylo těch 500 tis. z možné dotace. 
 
Rozhledna – starosta ukázal pohledy, které jsou udělané z dronu, není to úplně z místa, kde by 
rozhledna stála. Výška dronu byla 25 m, bohužel bylo špatně pochopeno místo, ze kterého má 
fotit pohledy, není to uděláno přesně z místa, kde bude stát rozhledna. Pohledy jsou 360 
stupňů. Ukázal pozici rozhledny na mapě. Pohled by měl být cca o 5 metrů výš. Ukázal pohled 
na východ, na školu, bohužel fotka je v oparu, takže nejsou vidět kopce. Severní směr je 
na elektrárnu, jsou vidět stromy. Pohled by měl být do Polska. Dále vidíme dům p. …………. 
Další je jižní pohled na obecní úřad, při dobré viditelnosti jsou vidět i hory. Další je jihovýchodní 
pohled na školu a Sportovní klub Dětmarovice. 
 
18:04 odešel Mgr. Libor Stáňa 
 
Pokud by se vyhlásila dotace na některý z těchto 3 projektů, tak bychom museli začít 
v nějakém termínu. 
 
 
Diskuze:  

Paní Jana Formandlová se dotázala, když by se na rozhlednu dostala dotace, zda máme 
vyřešeno soukromí okolí.  Toto je v zástavbě. Dům pana ……….. je tam jako na dlani. 
 
18:06 Mgr. Libor Stáňa se vrátil zpět. 
 
Starosta uvedl, že proběhl průzkum a toto je v podstatě jediné místo, kde lze rozhlednu 
postavit, je to jediné klidové místo v centru obce.  V tomto místě je určitá blokáž, kde 
developeři zatím nemůžou stavět. V případě, že by tam byla rozhledna, tak by tam lidé nechtěli 
stavět. Lidé, kteří tam mají postaveno, tak by se to muselo řešit. 
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Paní Jana Formandlová upřesnila, že se bavíme o lidech, kteří by tam v budoucnu chtěli nebo 
nechtěli stavět, ale co lidé, kteří už tam mají postaveno, nebo tam koupili pozemek. Pokud 
by se rozhledna měla stavět, tak bychom potřebovali vyjádření od lidí, kteří si koupili pozemek 
nad tímto místem.  
Starosta sdělil, že máme informace, že člověk, který to koupil, tam chce postavit rodinné sídlo, 
ale další baráky tam nechce. 
Ing. Lumír Jendryščík, MBA konstatoval, že bychom asi byli naivní, kdybychom si mysleli, že 
na všechny 3 projekty dostaneme dotaci. Některé projekty mají více +, jiné projekty mají -. Je 
pro, aby se to zkusilo, ale myslí si, že když budeme mít 2 ze 3, tak budeme spokojeni. 
Starosta ještě dodal, že také plány ohledně zadržování vody v krajině jsou na soukromých 
pozemcích, museli bychom jednat s majiteli těchto pozemků. Je to na zvážení, taková místa 
obnovovat, zatím neví, zda majitelé budou souhlasit. 
Ing. Lumír Jendryščík, MBA konstatoval, že hodně rybníků vyschlo a je to škoda. Pokud bude 
období sucha, tak možná ani nic nepřiteče. 
Starosta připomněl, že v r. 2013 jsme realizovali suchý polder na Olmovci, plynule tam protéká 
docela vydatný potok, pokud by se to zastavilo v zúženém místě, tak za krátkou dobu by to 
bylo napuštěno. Bylo by to zádržné místo pro příval vody, který na soutocích dělá paseku.  
Všechna témata jsou zajímavá a bylo by škoda těchto nabídek nevyužít, ale samozřejmě to 
nemusí vyjít. 
 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 3a) schvaluje 
podání přihlášek na témata dle předloženého návrhu (rozhledna v obci, úprava veřejného 
prostranství – Bendův statek, studie /nebo ihned projekt/zadržování vody v krajině/oblast 
Zálesí/ 
 
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, Miluše Krůlová, Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut schvalují podání 

přihlášek na témata dle předloženého návrhu (rozhledna v obci, úprava veřejného 

prostranství – Bendův statek, studie /nebo ihned projekt/zadržování vody v krajině /oblast 

Zálesí/ (celkem 12) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Hlasování se zdrželi  Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel (celkem 2)  

 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 3b) schvaluje 
1. podání žádosti o dotaci na demolici budovy č. p. 18 (Bendův statek) 
2. využití plochy areálu Bendova statku po demolici budovy č. p. 18 na „Odpočinkovou plochu 

v centru obce Dětmarovice“ 
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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 schvalují 1. podání žádosti o dotaci na demolici budovy č. p. 
18 (Bendův statek), 2. využití plochy areálu Bendova statku po demolici budovy č. p. 18 
na „Odpočinkovou plochu v centru obce Dětmarovice“ (celkem 14) 
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
 
 
4. Žádosti organizací o dotace na rok 2020 
 
Starosta uvedl, že řadu dotací projednává již rada obce (RO), ale pokud je to více než 50 tis. 
Kč, tak se žádosti projednávají na ZO. 
Jedná se o poskytnutí dotace zahrádkářům, kteří chtějí postavit přístřešek pro uskladnění 
stolků, nářadí atd., dále je to poskytnutí dotace TJ Sokol na činnost a provoz a na vybudování 
kanalizační přípojky ve výši 330 tis. Kč. To je to, co se loni nevyčerpalo, proto to naskočilo 
na takovou cifru, dále je to pro Český kynologický svaz, který chce opravit podlahu klubovny a 
žádají o 115 tis. Kč. 
 
Diskuze: 
Ing. Lumír Jendryščík, MBA uvedl, že to projednali na finančním výboru (FV) a doporučují. Není 
proti, ale u zahrádkářů je pozemek i stavba majetkem obce, když se něco dalšího postaví, tak 
je to věc obce. Zahrádkáři by neměli dostat dotaci, pokud mají nějaký požadavek, tak by to 
měla zajistit obec. Doporučuje, že nákup boudy, rozšíření nemovitosti a rozšíření majetku, by 
měla zajistit obec. Někdy to může mít neřízenou kreativitu, že se dopředu postaví nějaká garáž, 
která zastíní, či znehodnotí pěknou budovu. Místo tam není zezadu, pouze zepředu. Obává se, 
aby to nezhatilo celý areál. 
Paní Jana Formandlová upozornila, že se jedná o dotaci na činnost. 
Ing. Marek Svrčina oponoval, že se jedná o dotaci na nákup majetku. 
Paní Taťána Čempelová připomněla historii areálu zahrádkářů – jednalo se nejdřív o jejich 
majetek, jejich klubovna se rozpadla a zahrádkáři neměli finance na postavení nové budovy, 
proto, aby mohla vzniknout nová klubovna, postavená za obecní prostředky se to převedlo 
na majetek obce. Pokud chtějí zahrádkáři užívat prostor, potřebují i nějakou hospodářskou 
budovu, není tam nikam dát hrábě, lopatu, sekačku atd.  Zahrádkáři by byli rádi, kdyby si aspoň 
tu budku koupili za vlastní peníze a smontovali to vlastníma rukama. Je to o tom, že si něco 
ve svém areálu, který jim už nepatří, postaví sami. 
Ing. Marek Svrčina konstatoval, že je potřeba prozkoumat nájemní smlouvu, aby to nebylo 
v rozporu.  
Paní Taťána Čempelová uvedla, že zahrádkáři už tu budku mají koupenou, pokud nájemní 
smlouva skončí, tak to zase rozmontují. 
Starostovi se budka také nelíbí. 
Paní Jana Formandlová konstatovala, že budova se dělala proto, aby to bylo hezké, neměli tam 
WC. To prostředí by mělo být obrázkem našich zahrádkářů. Také se jí moc nelíbí postavit tam 
nějakou boudu. 
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Ing. Leonard Mynář uvedl, že pokud je to náš majetek a nebude se nám to líbit, tak je vyzveme, 
aby si to přesunuli jinam. 
Ing. Marek Svrčina konstatoval, že teď se pořídí bouda, později jim můžeme něco hezčího 
postavit. 
Paní Taťána Čempelová zdůraznila, že je to opravdu malý manipulační prostor, jediné, co by 
bylo možné, je zastřešit pergolu a používat to jako sklad, což by bylo špatně. Toto jsou věci, 
které vyplývají z provozu, i členská schůze zahrádkářů se pořádá v Sokolovně, protože je 
klubovna malinká a všichni členové se tam nevlezou.  
Ing. Lumír Jendryščík, MBA se přiklonil k Ing. Leonardu Mynářovi. 
Starosta souhlasil, že by pergolu nelikvidoval, je to dobré. 
Ing. Marek Svrčina upřesnil informaci ohledně dotace pro Sokol. Sokol v loňském roce peníze 
nevracel, pouze požádali o změnu účelu dotace, část peněz se přesunulo na pořízení 
plynového kotle. 
Paní Miluše Krůlová doplnila, že všechny 4 žádosti projednali na FV, kynologové mají žádost 
rozdělenou na 2 části, na činnost a na opravu klubovny. FV navrhované částky doporučuje 
ke schválení.  
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 4a) schvaluje  
poskytnutí dotace ZO Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice na činnost v požadované 
výši 60 000,- Kč  
 
Ad 4b) schvaluje  
poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dětmarovice na činnost a provoz a na vybudování 
kanalizační přípojky v požadované výši 330 000,- Kč.  
 
Ad 4c) schvaluje  
poskytnutí dotace Českému kynologickému svazu Dětmarovice – ZO 029 na činnost klubu a 
na opravu podlahy klubovny v požadované výši 115.000,- Kč  
 
Ad 4d) schvaluje  
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 
Výsledek hlasování: 

Členové ZO Ing. Ladislav Rosman, 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  

- Ad 4a) schvalují poskytnutí dotace   ZO  Českého  zahrádkářského svazu Dětmarovice 
na činnost  v požadované výši 60 000,- Kč  

- Ad 4b) schvalují poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dětmarovice na činnost a 
provoz a na vybudování kanalizační přípojky v požadované výši 330 000,- Kč  

- Ad 4c) schvalují poskytnutí dotace Českému kynologickému svazu Dětmarovice – ZO 
029 na činnost klubu a na opravu podlahy klubovny v požadované výši 115.000,- Kč 

- Ad 4d) schvalují uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (celkem 13) 
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Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Hlasování se zdržel Ing. Marek Svrčina (celkem 1)  

 

5. Výsledky hospodaření obce k 31.12.2019 
 
Diskuze: 

Paní Miluše Krůlová uvedla, že měli na programu FV výsledky hospodaření, přizvali pana 
Václava Kyjonku i starostu obce. Všechny dotazy, které na ně směřovaly, byly zodpovězeny. 
Konstatovala, že celkové příjmy rozpočtu byly splněny na 106 % a investiční výdaje na 78 %. 
Menší plnění bylo v investičních akcích 32 %, investiční akce byly přesunuty na rok 2020. Je 
přítomen p. Kyjonka, který zodpoví dotazy. FV doporučuje vzít na vědomí výsledky 
hospodaření k 31. 12.2019 tak, jak byly předloženy. 
Starosta upřesnil, že i tak jsme proinvestovali 24,6 mil. Kč. Toto číslo zdaleka není obvyklé 
v okolních obcích. I když to kleslo na tak nízké procento, je to proto, že jsme nezačali stavět 
Dům pro seniory a kanalizace na Olmovci, která se měla zaplatit v r. 2019, se platí až teď. Když 
nastoupil do funkce, tak se investovalo 10x méně. 
 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 5) bere na vědomí 
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.12.2019 

 

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 berou na vědomí výsledky hospodaření obce Dětmarovice 

k 31.12.2019 (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
 
6. Rozpočtová opatření 
 
Starosta uvedl, že jsou zde zajímavé 3 položky, v oblasti příjmů je oblast státního fondu 
životního prostředí, kde je příjem 4 mil. Kč jako přijatý transfer ze státního fondu v souvislosti 
finanční pomoci úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci. Prostředky byly přijaty na účet. Dále 
se jedná o neinvestiční výdaje v úrovni 230 tis. Kč. V dalších 2 položkách to je 190 tis. Kč. 
V souvislosti s vypořádáním investic nájemníka p. ……... Bude se měnit nájemník, máme 1 
vybraného. V souvislosti s tím, co do toho pan ……… dal ze svých prostředků, tak je radou obce 
přiklepnuto 190 tis. Kč. Pan ……….. měl představu, která byla cca 3x větší. Ale zohlednili jsme, 
že zrealizoval bar a dlažbu, takže oprávněnost této částky tam je. 
Dále je položka, která souvisí s kanalizací v Koukolné. Po auditu ministerstva financí je tam 
neuznatelný náklad, našli neuznatelné položky za 477 tis. Kč. Toto budeme muset vrátit, 
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můžeme se bránit, ale budeme žádat další dotace, takže dělat dusnou atmosféru nepovažuje 
za vhodné. 
 
 
Diskuze:  
 
Paní Miluše Krůlová zmínila úpravu rozpočtu v investičních výdajích. Máme tam úpravu 
navýšení paragrafu 3429 +2 mil. Kč. Jedná se o demolici Bendova statku, demolice je původně 
schválená na částku 1,2 mil. Kč. Skutečná částka je známa až v tomto týdnu. Navrhuje vyjmout 
částku 2 mil. Kč z rozpočtu a nechat tam původní částku 1,2 mil. Kč. Vysoutěžená částka je cca 
670 tis. Kč.  
Starosta se přiklání k tomuto návrhu. 2 mil. Kč se mu jeví jako přemrštěné. Zmínil, že se to 
vysoutěžilo za 670 tis. Kč., 1,2 mil. Kč je s určitou rezervou a přiklání se k tomu. 
Tajemnice Bc. Šárka Kepenyesová vysvětlila, že jsme podali žádost o dotaci, a proto 
doporučuje schválit to tak, jak to je navrženo s tím, že úprava se udělá později. Rozpočtovaná 
částka je v žádosti o dotaci ve výši 3 mil. Kč. Žádost byla podaná a zítra musíme dát narychlo 
informace o usnesení ZO. 
Bc. Michael Branny se dotázal, zda žádost je podána dřív než se schválila. 
Tajemnice Bc. Šárka Kepenyesová potvrdila, že ano.  
Paní Miluše Krůlová se dotázala, kdy se to sníží. 
Tajemnice Bc. Šárka Kepenyesová uvedla, že na příštím ZO, pro tuto chvíli potřebujeme mít 
schválenou částku, která byla plánovaná.  
Ing. Miroslav Kozel se dotázal, co byly neuznatelné náklady. 
Pan Václav Kyjonka odpověděl, že problémem byla technologie položení potrubí, šlo to 
položení protlakem a ne výkopem, částka zůstala stejná.  
 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 6) schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 26.02.2020 
a 
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 26.02.2020 takto:  
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 75.397.884 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 148.059.425 Kč (v členění dle předloženého návrhu) 
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 72.661.541 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2019 
  ve výši 72.661.541 Kč, včetně přílohy: 
- Seznam investičních akcí 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, Ing. Lumír Jendryščík, 
MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, Mgr. Libor Stáňa, Rostislav 
Vašut schvalují rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu 
k 26.02.2020 a upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 26.02.2020 (celkem 13) 
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 
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Hlasování se zdržela Jana Formandlová (celkem 1)  

 
 

7. Program rozvoje obce Dětmarovice na období let 2020 – 2026 

 

Program rozvoje obce, bylo dohodnuto už v minulých ZO, že se bude tvořit v oficiální podobě. 

Dnes je to tak, že 3 zastupitelé se na tom podíleli a dopracovali to do podoby, kterou to nyní 

má. Dnes to schvalovat nebudeme, pouze to předkládáme zastupitelům a dáme signál také 

občanům. Představuje si to tak, že na dubnovém ZO by to odhlasovali. V 1. části je 

rekapitulace, jak obec vypadá, dále je tam analýza, co je na vylepšení. Dále tam jsou zmíněny 

konkrétní akce. Obsahová stránka je jasná, ví, že jsou různé další nápady, je potřeba využít 

těch 2 měsíců k případnému doplnění. Cokoliv, co by se zastupitelům nezdálo, se může změnit. 

Diskuze: 

Paní Jana Formandlová má pocit, že konečně máme ucelenou zprávu a dokáže si udělat 

přehled o obci. Konečně máme zastupitelstva hodný dokument. Poděkovala, protože to 

vypadá pěkně. 

Bc. Michael Branny poznamenal, že do usnesení by nedal „doplněný o“, dal by „bere 

na vědomí stav přípravy Programu rozvoje obce Dětmarovice na období 2020-2026“ 

 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 7) bere na vědomí  

předložený materiál aktualizace „Programu rozvoje obce Dětmarovice na období 2020-2026“  

 
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 berou na vědomí předložený materiál aktualizace „Programu 

rozvoje obce Dětmarovice na období 2020- 2026“ (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
 
8. Informace o rezignaci přísedící 
 
Rezignace přísedící je v souvislosti s tím, že paní ……………. změnila zaměstnání a další činnosti 

již pro ni nejsou možné, takže požádala o rezignaci. 

 

Diskuze: 
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Paní Jana Formandlová se dotázala, zda nebude náhradník. 
Starosta odpověděl, že náhradník se žádný nepřihlásil, kdyby se přihlásil, tak se to může řešit 
operativně. 
Paní Jana Formandlová se ještě dotázala, zda informace o rezignaci byla na úřední desce. 
Tajemnice upřesnila, že ze soudu přišlo oznámení o rezignaci s požadavkem o předložení 
na ZO. 
Starosta uvedl, že se uvažuje o úplném zrušení přísedících. 
Paní Jana Formandlová uvedla, že to vyžaduje trestní senát, na trestním senátu stále musí být 
přísedící, dokud se to nezmění zákonem. 
 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 8) bere na vědomí 
rezignaci přísedící …………., bytem Dětmarovice č. p. ………. 

 
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 berou na vědomí rezignaci přísedící …………, bytem 

Dětmarovice č. p. ……. (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
9. Pořádání obecní slavnosti v roce 2021 
 
Starosta uvedl, že náklady neustále rostou, pořídit vystoupení dobré skupiny za stávající 
peníze již není možné. Musí se počítat s částkou  ¾ mil. Kč, ale domnívá se, že lidem o to jde, 
abychom měli obecní slavnosti. Již dříve se zvažovalo o zrušení obecních slavností, ale u nás 
by to nebylo průchodné.  
 
Diskuze: 
 
Ing. Leonard Mynář konstatoval, že obecní slavnosti u nás nahrazují pouť, ta spadla na velmi 
nízkou úroveň. 
Ing. Lumír Jendryščík, MBA připomněl, že se již zvažovala možnost vybírat vstupné. 
Paní Jana Formandlová navrhla aspoň symbolické vstupné 50,- Kč. 
Ing. Marek Svrčina upozornil, že organizační zabezpečení by pak vyšlo dráž, než efekt 
z vybraného vstupného.  
Paní Jana Formandlová navrhla, co kdyby si každý musel koupit lístek a naši občané by měli 
možnost ho pak vyměnit za zboží. 
Paní Taťána Čempelová upozornila, že bychom museli mít vyrobené barevné pásky, které by 
se dávaly na ruce, mít nějakou agenturu, která by to celé hlídala atd.  
Ing. Marek Svrčina doporučil, že dokud na to obec má prostředky, tak ať to pořádáme. 
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Ing. Leonard Mynář dodal, že je to pro všechny lidi z Dětmarovic, pro všechny věkové skupiny, 
dokud na to máme, tak to pro lidi udělejme. 
Paní Jana Formandlová s nimi souhlasí, jen dodala, že např. v Orlové vybírají 80,- Kč. 
Starosta vypočítal, že když se objeví 2000 lidí a zaplatí 50 Kč, tak se na vstupném vybere 100 
tis. Kč. Myslí si, že za ty organizační starosti to nestojí.  
Ing. Leonard Mynář uvedl, že stále je tam převaha lidí z Dětmarovic. 
Ing. Marek Svrčina dodal, že ostatní kulturní akce jsou nastaveny tak, že si lidé kupují lístky. 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 9a) schvaluje 
přípravu na obecní slavnosti v roce 2021 a navýšení částky za interprety o 100 000 Kč oproti 
roku 2020, tj. interpreti 600 000 Kč a ostatní 150 000 Kč 
 
Ad 9b) ukládá 
obecnímu úřadu zajistit 17. obecní slavnosti dne 05.06.2021 s celkovým nákladem do 750 000 
Kč.  
 
Výsledek hlasování: 

Členové ZO Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Ing. Leonard Mynář, Ing. Kamila 
Badurová, Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Zdeňka Foltynová, Jana Formandlová, 
Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Miluše Krůlová, 
Mgr. Libor Stáňa, Rostislav Vašut  

- Ad 9a) schvalují přípravu na obecní slavnosti v roce 2021 a navýšení částky 
za interprety o 100 000 Kč oproti roku 2020, tj. interpreti 600 000 Kč a ostatní 150 000 
Kč  

- Ad 9b) ukládají obecnímu úřadu zajistit 17. obecní slavnosti dne 05.06.2021 
s celkovým nákladem do 750 000 Kč (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
 
11. Návratná finanční zápůjčka na výměnu kotle  
 
Starosta uvedl, že paní ………… žádá o 95 tis. Kč a splňuje všechny požadované náležitosti 

v souvislosti s vyhláškou, na ZO obce je, abychom to schválili. 

 

Diskuze: 

Paní Taťána Čempelová uvedla, že je bohužel jediná, čekalo se, že žadatelů bude daleko víc. 

V naší obci bylo celkem 31 úspěšných žadatelů. Uvidíme, jakým způsobem to bude probíhat 

dál. 

 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 11) schvaluje 
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návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle pro žadatelku ……………………, Dětmarovice 

č. …….. ve výši 95 000,-Kč  dle schválených podmínek dotačního Programu poskytování 

bezúročných návratných finančních  zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ 

v Moravskoslezském kraji pro 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 schvalují návratnou finanční zápůjčku na výměnu kotle 

pro žadatelku ………………………………, Dětmarovice č. ………. ve výši 95 000,- Kč dle 

schválených podmínek dotačního Programu poskytování bezúročných návratných finančních  

zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 

(celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

 

12. Majetková problematika 
 
Starosta uvedl, že tento bod souvisí s tím, že 11.09.2019 jsme na ZO schválili výkup části 

pozemku parc. č. 2690/17 a parc. č. 457/2 za smluvní cenu 60,- Kč tak, jak je běžným zvykem. 

Starosta vysvětlil, že pozemek pod komunikací je důležitý, protože ve III. etapě, tam musí vést 

kanalizační potrubí, proto musí být tento pozemek náš. Majitelé nesouhlasili s cenou 60,- Kč, 

vypadalo to, že pro dalších 8-10 domů kanalizace nebude. Zajistili jsme znalce, který ocenil 

pozemek na 80,- Kč. Majitelé nakonec souhlasili s cenou 100,- Kč za m2. 

100,- Kč za 1m2 vidí v této situaci jako nezbytné. 

 

Diskuze k bodu 12a) 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 12a)  ruší 
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 116/6 ze dne 11.09.2019 ve znění: 
„Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje majetkový převod - výkup častí pozemků parc. č. 
2690/17 (cca 20 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2 a parc. č. 457/2 (cca 
348 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 363 m2, oba v k. ú. Dětmarovice, podílu 
½ z vlastnictví …………… a podílu ½ z vlastnictví ……………, všichni bytem Dětmarovice, do 
vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem a zaměřením 
nemovitostí bude hradit obec Dětmarovice“  
 
Ad 12b)  schvaluje 
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výkup častí pozemků parc. č. 2690/17 (cca 30 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 49 m2 a parc. č. 457/2 (cca 350 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

363 m2, oba v k. ú. Dětmarovice, podílu ½ z vlastnictví ……….. a podílu ½ z vlastnictví SJM 

…………….., všichni bytem Dětmarovice, do vlastnictví obce za smluvní cenu 100,- Kč/m2 po 

zaměření. Náklady spojené s převodem a zaměřením nemovitostí bude hradit obec 

Dětmarovice 

 
Ad 12c)  schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 2690/1 (cca 130 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 5667 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví obce Dětmarovice do vlastnictví žadatelů – 

………………. a SJM …………….., všichni bytem Dětmarovice za smluvní cenu 100,- Kč/m2 + náklady 

řízení po zaměření 

 

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  

- Ad 12 a) ruší usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 116/6 ze dne 11.09.2019 

ve znění: „Zastupitelstvo obce Dětmarovice schvaluje majetkový převod - výkup častí 

pozemků parc. č. 2690/17 (cca 20 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

49 m2 a parc. č. 457/2 (cca 348 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 363 

m2, oba v k. ú. Dětmarovice, podílu ½ z vlastnictví ………. a podílu ½ z vlastnictví SJM 

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

Náklady spojené s převodem a zaměřením nemovitostí bude hradit obec Dětmarovice“  

- Ad 12 b) schvalují výkup častí pozemků parc. č. 2690/17 (cca 30 m2) – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 49 m2 a parc. č. 457/2 (cca 350 m2) – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 363 m2, oba v k. ú. Dětmarovice, podílu ½ z vlastnictví 

…………… a podílu ½ z vlastnictví SJM ……………, všichni bytem Dětmarovice, do 

vlastnictví obce za smluvní cenu 100,- Kč/m2 po zaměření. Náklady spojené 

s převodem a zaměřením nemovitostí bude hradit obec Dětmarovice 

- Ad 12 c) schvalují prodej části pozemku parc. č. 2690/1 (cca 130 m2) – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 5667 m2 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví obce 

Dětmarovice do vlastnictví žadatelů – …………….. a SJM ……………, všichni bytem 

Dětmarovice za smluvní cenu 100,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Rovněž se nikdo nezdržel hlasování (celkem 0) 

 

Diskuze k bodu 12d) 

Starosta konstatoval, že bohužel panu ……….. pozemek prodat nemůžeme, protože to koliduje 
s položením potrubí kanalizace. 
Pan ……….. požádal o informaci, zda by bylo možné odkoupit menší část pozemku tak, aby se 
nedotkl ochranného pásma. Má zájem alespoň o 0,5 m. Požádal o prošetření. 
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Starosta se dotázal, kolik je ochranné pásmo a uvedl, že to budeme muset dále vyměřit a pak 
se uvidí. 
Pan Václav Kyjonka uvedl, že ochranné pásmo je 1,5 m. 
Starosta řekl, že dnes neschválíme prodej, ale situace bude znovu prošetřena. Doporučil 
p.  …………., aby si podal novou žádost, kde bude uvedeno, že mu stačí 0,5 m. Musí se zastavit 
za panem Kyjonkou a projednat celou situaci znovu. 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 12d)  neschvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 2690/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 

m2 v k. ú. Dětmarovice panu ………………….., bytem 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, Ing. Lumír Jendryščík, 

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

Vašut neschvalují prodej části pozemku parc. č. 2690/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dětmarovice panu ………………….., bytem Dětmarovice (celkem 13) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Hlasování se zdržela paní Jana Formandlová (celkem 1) 

 
 

13. Výsledky kontroly KV 
 

Bc. Michael Branny uvedl, že při kontrole akce elektroinstalace na ZŠ Dětmarovice, 
kontrolovali obě budovy, při kontrole nezjistili žádné nedostatky. Zjistili pouze, že v každé třídě 
jsou kabely, které jsou nevyužité. 
KV žádá ZO uložit kontrolnímu výboru akci, kterou by měli kontrolovat. 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce 

Ad 13) bere na vědomí 
Zápis o provedené kontrole „akce elektroinstalace na ZŠ 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 berou na vědomí zápis o provedené kontrole „akce 

elektroinstalace na ZŠ Dětmarovice (celkem 14) 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo (celkem 0) 

Nikdo se nezdržel hlasování (celkem 0) 

 
 



20 
 

14. Závěr 
 
Závěrem starosta poděkoval všem zúčastněným zastupitelům i občanům za účast. 
 
Zasedání ZO Dětmarovice bylo ukončeno starostou obce v 19:20 hod. 
 
Datum vyhotovení zápisu 04.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Rosman v.r. 
Starosta obce 

 
 
 
 
Ing. Leonard Mynář v.r.                      Mgr. Michaela v.r. Kaděrová 
  Ověřovatel zápisu                Ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 

   Ing. Gabriela Littnerová v.r. 
   Zapisovatelka 
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Přílohy: 

1) Usnesení 

2) Pozvánka 

3) Program a návrh usnesení 

4) Informace Policie ČR o stavu trestné činnosti v roce 2019 

5) Aktuální projekty s možností státní dotace 

6) Žádosti organizací o dotace na rok 2020 

7) Výsledky hospodaření obce k 31.12.2019 

8) Rozpočtová opatření 

9) Program rozvoje obce Dětmarovice na období let 2020 – 2026 

10) Informace o rezignaci přísedící 

11) Pořádání obecní slavnosti v roce 2021 

12) Úvaha ke změně ORP 

13) Návratná finanční zápůjčka na výměnu kotle 

14) Majetková problematika 

15) Výsledky kontroly provedené kontrolním výborem v únoru 2020 

16) Prezenční listina zastupitelů a občanů 

 

 


