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Z á p i s  
 

ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne  

14. prosince 2016 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu 

 
Přítomni: 
 

Ing. Kamila Badurová 

Ing. Karel Dobrovolný 

Jana Formandlová 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA 

Mgr. Michaela Kaděrová 

Bc. Šárka Kepenyesová 

Mgr. Anna Kiková 

Ing. Miroslav Kozel 

Ing. Ladislav Rosman 

Mgr. Libor Stáňa 

Ing. Marek Svrčina 

Dagmar Šnapková 

Josef Tomčík 

 

Omluveni: 

Ing. Leonard Mynář 

Miroslav Wowra 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Uzavření střednědobé dohody s OKD, a.s. 

3. Provedení opravy parkovací plochy a příjezdové komunikace u bytovek 

4. Žádost SK Dětmarovice o další dotaci na rok 2016 

5. Žádost římskokatolické farnosti o změnu účelového určení dotace na rok 2016 

6. Rozpočtová opatření 

7. Informace o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní akce 

8. Rozpočtový výhled na období 2017 – 2022 

9. Rozpočet obce Dětmarovice na rok 2017 

10. Zmocnění pro radu obce k provádění rozpočtových opatření 

11. Žádost SK Dětmarovice o dotaci na rok 2017 

12. Žádost TJ Sokol Dětmarovice o dotaci na rok 2017 

13. Žádost římskokatolické farnosti o dotaci na rok 2017 

14. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2016 

15. Plán práce kontrolního výboru na rok 2017 

16. Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2016 

17. Plán práce finančního výboru na rok 2017 

18. Zpráva o činnosti výboru pro hornickou činnost v roce 2016 

19. Plán práce výboru pro hornickou činnost na rok 2017 

20. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2017 

21. Pozemková problematika 

22. Závěr 
 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. Ladislav Rosman, který úvodem přivítal 

všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva obce, takže jednání je 

usnášeníschopné.  
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Starosta obce navrhl, aby členy návrhové komise pro přípravu usnesení z tohoto zasedání 

zastupitelstva obce byli zvoleni předseda - Dagmar Šnapková, členové – Ing. Marek Svrčina a Ing. 

Karel Dobrovolný.  

 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík tento návrh schválili. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Miroslav Kozel a Mgr. Anna Kiková, zapisovatelkou byla určena 

pracovnice obecního úřadu paní Jarmila Popiolková. 

 

Starosta obce dále navrhl, aby se jednání zastupitelstva obce řídilo programem, který byl uveden 

v pozvánce. 

  

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík tento návrh schválili. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

2. Uzavření střednědobé dohody s OKD, a.s. 

 

Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že střednědobou dohodu uzavírají s OKD čtyři obce, a 

to Karviná, Orlová, Doubrava a Dětmarovice. Střednědobá dohoda řeší rámcově střety zájmů obce a 

OKD, a.s. do roku 2023. Návrh je výsledkem několikakolového jednání výboru pro hornickou činnost 

a zástupců OKD, a.s. Okolní obce již tuto dohodu mají uzavřenu. 

Ing. Badurová sdělila, že tato dohoda navazuje na dosavadní dohodu, která byla uzavřena na období 

2011-2016 a vychází z ní. Jsou zde zapracovány podmínky obce. Je zde obsaženo maximum, které se 

obci podařilo dojednat. Těžař tuto dohodu nepotřebuje, pro obec je však důležitá, jelikož zaručuje 

pokračování toho, co bylo již v předchozí smlouvě dohodnuto. Obsahuje i rozšíření sítě měření. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík schválili Střednědobou dohodu na období let 2016 – 2023, uzavřenou mezi OKD, a.s. a 

Obcí Dětmarovice dle předloženého návrhu. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

3. Provedení opravy parkovací plochy a příjezdové komunikace u bytovek 

 

K tomuto bodu programu členka zastupitelstva obce paní Jana Formandlová uvedla, že již na zasedání 

zastupitelstva obce v září letošního roku se pokoušela tuto problematiku projednat. Jedná se o 

příjezdovou a parkovací plochu pro 24 bytových jednotek, takže tomuto problému je třeba se seriozně 

věnovat. Jsou zde potíže s nesprávným postupem provedení opravy. Na jednání zastupitelstva obce je 

přítomen Ing. Brožík, který se snažil odborně napsat, jaké potíže při prováděné opravě vznikají a 

upozorňoval na nesprávný postup provádění opravy a vzniklé vady. 

Ing. Brožík upřesnil, že není odborníkem v dané oblasti. Upozorňoval již na začátku provádění 

opravy, že způsob provádění opravy je špatný a chtěl zabránit její realizaci. Citoval zde část ze zápisu 

zastupitelstva obce ze dne 27.1.2016, v němž je uvedeno, že bude provedena plošná oprava 

komunikací v obci dvěma způsoby, a to živicí a recyklátem. Všichni členové zastupitelstva toto 
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odsouhlasili. V plošných opravách živicí je uvedena i plocha u bytovek. V březnu rada obce rozhodla, 

že práce budou provedeny firmou JHF Heřmanovice. Tato firma používá pro opravy komunikací 

tryskové metody. Zjistil si, že tato metoda by měla být použita pro rychlou opravu komunikací, 

neuvádí se zde, že se jedná o opravu definitivní a plnohodnotnou. Omlouvá se paní Čempelové, že ve 

svých dopisech použil její jméno a číslo popisné jejího domu. Jelikož pro občany je paní Čempelová 

v obci známá, chtěl tímto způsobem upřesnit, o jakou cestu, uváděnou v dopise, jde. On nemá nic proti 

osobě paní Čempelové. 

Mgr. Kaděrová se vyjádřila, že na ni tato poznámka v dopise pana Ing. Brožíka působila zcela jinak, a 

to jako problém. 

Ing. Brožík sdělil, že jméno paní Čempelové použil jen z důvodu, aby se vědělo, kde komunikace, o 

které píše, je. Aby si každý mohl porovnat, jak je zatěžována komunikace u Dělnického domu a jak je 

zatěžována u bytovek, kde jezdí nejen osobní automobily, ale i dodávky. Proč byla oprava 

komunikace a plochy u bytovek provedena jinak? Pro ilustraci předložil fotografie. Z opravené plochy 

vypadávají kamínky. 

Pan starosta se vyjádřil k použité metodě provedení opravy. Tímto způsobem, jako u bytovek, bylo 

v obci již opraveno asi 5 částí komunikací – provedené úseky drží a nedrolí se. Metoda byla 

posouzena odborníkem. Živičné povrchy se provádějí různými způsoby. Nebylo jednoznačně řečeno, 

že oprava povrchu plochy a komunikace u bytovek bude provedena finišerem. Způsob provedení 

opravy byl zvažován. Bylo řečeno, že zvolená metoda opravy je vhodná. Když mu občan napíše, že 

má práce okamžitě zastavit, tak to neudělá, jelikož tímto způsobem práce starosty nefunguje. 

 

Ing. Rybář uvedl, že zde vystupuje za realizátorskou firmu JHF Heřmanovice spol. s r.o. Vysvětlil, na 

jakém principu funguje trysková metoda oprav komunikací, na čem je založena. Používá se zde 60 až 

65 % asfaltové emulze, zbytek tvoří příměsi. Převážně se tato metoda používá k opravě výtluků na 

komunikacích. On ve firmě pracuje od r. 1999, takže má zkušenosti. Provádějí práce pro obce, 

provádějí i plošné opravy. Použitá metoda není stoprocentní náhradou za použití koberce. Každá 

metoda je však v jiné cenové relaci. V případě plochy u bytovek podklad tvořil betonový panel, který 

byl zvětralý. Použitou metodou je prodloužena životnost celé opravené plochy. Je postačující i nástřik 

spojovacím materiálem – použita jemnozrnná drť. Pokud by se plocha měla opravovat finišerem, byla 

by nutná řada úprav – odbourání betonové plochy, zápichy, navázání na plochy, bylo by cenově dražší. 

U betonové plochy jsou dilatační nerovnosti, které lze u foukané metody řešit zástřikem, u živičného 

koberce je problémové následně vzniklé trhliny na dilatacích řešit. U foukané metody je na začátku 

nějaký oddrol. Vysprávka je živější – těsně po jejím provedení je možnost i projevů defektů. Po 

vyzrání směsi se však již nedrolí. Jejich firma provádí vysprávky jednak tryskovou metodou, ale 

rovněž i finišerem. Je zde zásadní cenový rozdíl mezi použitím metody zástřikem nebo finišerem. Ve 

zdejší obci prováděli v minulosti i plošně opravy, a ty stále fungují. 

 

K použité technologii tryskové opravy ploch starosta obce uvedl, že když se plocha zastříká a 

zaválcuje, chvíli se na povrchu objevují kamínky. Když se plocha použila pro jízdu vozidel těsně po 

provedení nástřiku, objevily se porušené plošky. Nyní je zimní období, používá se posyp. Na jaře obec 

provede zametení plochy od kamínků. Na plochách, které byly plošně opraveny stejnou metodou, již 

se kamínky neobjevují. On je přesvědčen, že plocha je pěkná, je kvalifikovaně odborně provedená a je 

přesvědčen, že bude i u bytovek fungovat. Na jaře se na stav plochy podívají. U domu paní Jurákové 

se touto metodou taky komunikace opravovala a drží, kamínky tam nejsou. Obec se snaží udělat 

maximum pro opravy komunikací. Kde je to možné, dává se levnější materiál – recyklát. Občané jsou 

rádi, že se opravy provedou. 

 

Pan Tomčík se vyjádřil, že je rozdíl, jak silná vrstva nástřiku byla použita u bytovek a na komunikaci 

u paní Jurákové. Podle jeho názoru se tato metoda opravy na plochu u bytovek nehodí, jelikož se tam 

auta otáčejí a tím se nástřik koly auta trhá. 

Pan starosta oponoval, že jsou tak opraveny cesty se zatáčkou a povrch tam drží. 

Paní Formandlová chtěla vědět, jak dlouhou životnost takovýto povrch má. 

Ing. Rybář se vyjádřil, že první opravy cest v naší obci tímto způsobem byly provedeny před 6 lety a 

jsou stále v dobrém stavu. Dle jeho názoru takováto oprava vydrží nejméně 10 let. 

Paní Formandlová se dotazovala, zda se na plochu byl podívat odborník. 
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Ing. Rybář uvedl, že předal rozpočet na opravu tryskovou metodou a zároveň sdělil, jaké činnosti by 

musely být provedeny, kdyby to bylo jinou metodou. 

Paní Formandlová chtěla vědět, kdo řekl, že se oprava provede tryskovou metodou. 

Pan starosta odpověděl, že rada obce uložila projednat s firmou, která bude v obci provádět opravy 

komunikací, možnost a způsob řešení opravy. Bylo posouzeno, že je vhodné provést tryskovou 

metodou. 

Paní Formandlová se dotazovala, proč se u domu pana Pospiecha položil koberec. 

Pan starosta vysvětlil, že na této komunikaci se asfaltový koberec nepokládal. Oprava byla provedena 

recyklátem, který na cestu byl položen finišerem. Je to metoda opravy komunikace finančně 

nejlevnější. Znovu zopakoval, že se používají tři metody oprav, a to trysková metoda, položení 

asfaltového koberce nebo položení recyklátu. 

Paní Formandlová znovu opakovala své tvrzení, že povrch opravy plochy u bytovek se drolí. 

Ing. Rybář uvedl, že nyní je plocha pod sněhem a nelze to posoudit. 

Paní Formandlová uvedla, že opravená plocha prorůstá trávou, jsou tam díry, jsou kanály pod úrovní 

terénu. 

Ing. Rybář znovu uvedl, že původní povrch tvořil zvětralý beton. Pokud by se použila balená směs, 

musel by být výrazně jiný způsob provedení opravy, a to položit mřížovinu a další. Tryskovou 

metodou se prodlouží životnost stávajících ploch a je možné provést opravu v budoucnu. 

Ing. Svrčina se vyjádřil, že se zde zřejmě nachází volné drcené kamenivo, které se z plochy vyčistí. 

Pan starosta uvedl, že pokud se jedná o kanály, zváží se jich vyzvednutí. Nacházejí se zhruba 40 mm 

pod terénem. Je akceptovatelné, pokud se tak rozhodne, provést na jaře jejich vyzvednutí. 

Mgr. Kaděrová vznesla dotaz, co je cílem projednání tohoto bodu? Nepochopila, co vlastně požadují. 

Paní Formandlová požaduje, aby se opravily vady. V létě se vozidla propadají přes nastříkanou vrstvu 

až na betonový podklad. Práce je odbytá. Kolem Dělnického domu byl položen asfaltový koberec pro 

4 rodinné domky, přitom frekvence dopravy je tam velmi nízká. U bytovek plochu oproti jiným 

vyřadili. Pan Brožík jasně požadoval zastavení prací, že jsou tam chyby. Nemuselo k celé situaci dojít. 

Firma má s obcí jednu smlouvu. V radě byla schválena oprava výtluků. Občané neměli možnost se 

vyjádřit k formě provedení opravy a nemyslí si, že použitý způsob opravy je vhodný. Neměli možnost 

na situaci reagovat. Občané je volili. 

Mgr. Stáňa se vyjádřil, že vždy je možno udělat věci jinak a lépe. Opravu komunikace s betonovým 

podkladem konzultoval s jinou firmou. S betonem je vždy problém – musel by se rozbít, vyfrézovat – 

cena je pak jinde. Byla snaha občanům bytovek s opravou povrchu komunikace a zpevněných ploch 

pomoci. Fotky viděl. Na okrajích některých ploch rostla tráva – je postříkané, kamínky se zametou. 

Ing. Svrčina se vyjádřil, že obec má snahu situaci ředit, proto navrhuje, aby po ukončení zimy, někdy 

na jaře, bylo svoláno místní šetření. Pokud se na opravených plochách projeví defekty, bude se jednat 

o jejich odstranění. Nikdo nic nenamítá proti vylepšení stavu. Není proto potřeba se vzájemně 

osočovat. 

Paní Formandlová požaduje, aby v usnesení bylo, že oprava bude nově provedena a opravena tak, aby 

byla přístupová cesta a zpevněné plochy v dostatečné kvalitě. 

Ing. Rybář uvedl, že on nemá problém cokoli na jaře řešit, nejdříve však od poloviny dubna. Sejít se 

na místě, on bude situaci řešit za realizační firmu. 

Paní Formandlová požadovala, aby šetření proběhlo i za účasti zástupců občanů bydlících v bytových 

domech. 

Pan starosta uvedl, že z toho, co zde občané uvedli, to vypadá, že je práce provedena velmi špatně. 

S tím on nesouhlasí. Práce byly provedeny dobře, firma takovéto opravy umí provést. Jezdí se po 

rovné ploše. Když se s opravami začalo, volal mu pan Ing. Kryska, který v bytovkách bydlí a 

poděkoval za zahájení prací, které byly občany dlouho požadovány. Obec udělala pro opravu 

maximum. Vášně zde nejsou na místě. Stav provedené opravy se posoudí v květnu 2017. 

Paní Formandlová namítala, že kanály jsou pod terénem. Co když se zde někdo zraní? 

Pan starosta znovu zopakoval, že stav opravených ploch bude posouzen v květnu příštího roku a 

budou přijaty postupy pro případnou opravu zjištěných nedostatků. 

Ing. Kozel souhlasil s návrhem pana starosty provést v příštím roce místní šetření. Prověřit stav a 

přijmout další postup řešení. Jestli se dospěje k závěru, že je třeba opravit, bude se řešit. 
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Výsledek hlasování: 

 

Pro návrh paní Formandlové,  že oprava příjezdové komunikace a zpevněných ploch u bytovek 1049-

1052 bude nově provedena a opravena tak, aby byla přístupová cesta a zpevněné plochy v dostatečné 

kvalitě, hlasovali členové zastupitelstva obce Jana Formandlová a Josef Tomčík. 

Proti tomuto návrhu hlasovali Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Mgr. Michaela 

Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa a 

Ing. Marek Svrčina. 

Hlasování se zdrželi Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Anna Kiková a Dagmar Šnapková. 

 

Pro návrh: zastupitelstvo obce schvaluje, že stav opravené komunikace a opravené parkovací plochy 

u bytovek čp. 1049-1052 bude posouzen po roce užívání, tj. v květnu 2017 a v případě zjištěných 

nedostatků budou provedena potřebná opatření, hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Kamila 

Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna 

Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar 

Šnapková  

Proti tomuto návrhu hlasovala Jana Formandlová. 

Hlasování se zdrželi Ing. Lumír Jendryščík, MBA a Josef Tomčík. 

 

Pan starosta poděkoval Ing. Rybáři za účast na jednání zastupitelstva, rovněž poděkoval občanům za 

jejich zájem. Konstatoval, že snahou obce je občanům vyhovět a udělat pro ně maximum. 

 

4. Žádost SK Dětmarovice o další dotaci na rok 2016 

 

K tomuto bodu programu pan starosta uvedl, že SK požádal o možnost poskytnutí další dotace nad 

rámec současně schválené dotace, která byla ve výši 800 tis. Kč, jelikož po odstranění trávníků 

vznikly nároky na další práce, takže rozdíl pro dofinancování je 180 tis. Kč. 

Rada obce doporučuje poskytnout dotaci jen ve výši 150 tis. Kč, tj. bez pokrytí nákladů na nové 

branky. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová se dotazovala, proč je žádost předkládána zastupitelstvu obce až nyní, když byla 

obecnímu úřadu doručena již 5.9.2016, to je před zářijovým zasedáním zastupitelstva obce. 

Pan tajemník uvedl, že žádost nemohla být z časových důvodů projednána radou obce, která 

připravovala zářijové zasedání zastupitelstva obce, takže návrh k projednání by musel dát jenem 

starosta, což učiněno nebylo. Proto bylo projednání žádosti zařazeno na program jednání zastupitelstva 

obce až nyní. 

Pan Tomčík se domnívá, že když fotbalistům již byla přiznána dotace na činnost a dotace na projekt, 

třetí dotace jim už podle schválených pravidel pro poskytování dotací nemůže být přiznána. 

Ing. Kozel uvedl, že zdůvodnění návrhu zde nebylo řečeno přesně. Sportovnímu klubu byly obcí 

poskytnuty dvě dotace – jedna na činnost, druhá na projekt. Na opravu hřiště byla poskytnuta dotace 

800 tis. Kč, realizace si vyžádala vyšší náklady, proto požádali obec o další dotaci. Časový posun 

nastal z důvodu, že obec si pověřením starosty ze dne 18.10.2016 nechala provést veřejnoprávní 

kontrolu, zda je vše v pořádku. Částka 150 tis. Kč souvisí s hřištěm, a to s úpravou plochy. Náklady na 

instalaci nových branek byly z požadavku vyřazeny. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky nad 50 

tis. Kč, do 50 tis. Kč pak rada obce. Omezení četnosti poskytování dotace jednotlivému subjektu 

v zásadách není. 

Pan Tomčík se dotazoval, zda poskytnutí další dotace je ze zákona možné. 

Ing. Kozel odpověděl, že ano. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík schválili poskytnutí další dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice v roce 2016 ve výši 
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150.000,- Kč na projekt a uzavření příslušného dodatku veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Proti tomuto návrhu usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

5. Žádost římskokatolické farnosti o změnu účelového určení dotace na rok 2016 

 

Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že z poskytnuté částky účelové dotace ve výši 200 tis. 

Kč nebylo vyčerpáno 31.210,- Kč. Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit pro tuto částku 

změnu účelového určení, a to na pokračování oprav interiéru fary v letošním roce. 

 

Diskuse: 

Ing. Jendryščík uvedl, že se farnost snažila, aby náklady na zpracování projektové dokumentace na 

zateplení budovy, energetický posudek a podání žádosti byly co nejnižší. Vybrali kvalitní a levné 

firmy. Ze schválených 100 tis. Kč ušetřili zmiňovaných 31.210,- Kč. Děkují radě obce za doporučení, 

že se peníze mohou použít na interiér a doporučuje zastupitelstvu změnu schválit. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík schválili částečnou změnu účelového určení dotace Římskokatolické farnosti sv. Maří 

Magdalény  na rok 2016 ve formě převedení částky 31.210,- Kč na pokračování oprav interiéru fary a 

uzavření příslušného dodatku veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Proti tomuto návrhu usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

6. Rozpočtová opatření 

 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel uvedl, že rozpočtové opatření č. 16 se týká navýšení 

neinvestičních výdajů o 150 tis. Kč z nerozdělené rezervy, tj. dotace sportovnímu klubu a navýšení 

rezervy o nevyčerpanou částku plánovaných investic letošního roku. K dnešnímu dni se ví, že tyto 

prostředky nebudou vyčerpány. Jedná se částky, které byly buď ušetřeny oproti plánovaným, nebo 

byly vysoutěženy nižší částky, než předpokládal návrh. Pro výkupy pozemků se každý rok alokuje 

určitá částka, čerpá se tolik, za kolik se podaří uzavřít smlouvy. Pro rozpočtovou čistotu je proto 

navrhováno přesunout do nerozdělené rezervy částku 23.933 tis. Kč. Je kalkulováno s jejich zapojením 

do rozpočtu roku 2017. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík schválili rozpočtové opatření č. 16 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu 

k 14.12.2016 a upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k  14.12.2016 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 65.626 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 106.403 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 40.777 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2015 ve výši  

  40.777 tis. Kč. 

Proti tomuto návrhu usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

7. Informace o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní akce 

 

Starosta obce Ing. Ladislav Rosman uvedl, že za dva roky se povedlo získat státní dotace na 

rekonstrukci hřiště u základní školy, státní dotaci pro základní školu přes 1 mil. Kč, dotace na mzdy 

sociálních pracovnic, jsou přislíbeny dotace na kanalizaci Šlog a základní škola a na kanalizaci 
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Koukolná. Byly získány dotace i z jiných zdrojů například na úpravu prostranství před obecním 

úřadem či revitalizaci parku před Dělnickým domem na její realizaci v příštím roce. Na získávání 

dotací se podíleli zaměstnanci obecního úřadu paní Čempelová, paní Nogová, pan Kyjonka, pan Filip i 

ředitel základní školy Mgr. Lindert. Obec je v získávání dotací úspěšná, lze to kladně hodnotit. Jsou 

zde záměry získávat dotace i v dalších obdobích. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík vzali na vědomí informaci starosty obce o stavu uplatnění a čerpání státních a 

evropských fondů pro obecní akce. 

Proti tomuto návrhu usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

8. Rozpočtový výhled na období 2017 - 2022 

 

Pan starosta uvedl, že tento rozpočtový výhled musí být ze zákona zpracován a je potřebný i 

v souvislosti s plánováním investic. 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel sdělil, že k tématice rozpočtového výhledu již rozsáhle hovořil 

na zářijovém zasedání zastupitelstva obce. V předloženém materiálu jsou rozpracovány rozpočtové 

zdroje. Daňové příjmy se měnit nebudou, je možno počítat s jejich mírným nárůstem. Jsou přislíbeny 

dotace v roce 2017 a 2018 na kanalizaci. Jaké budou dotace na akce, které se budou dělat, nikdo neví. 

U rozpočtových zdrojů nárůst nebude – rozpočtové zdroje 90 mil. Kč, v roce 2018 snad 100 mil. Kč. 

Vlastní zdroje 57 mil. Kč, zbytek dotace a přebytky hospodaření z minulých let. Přebytky budou 

zapojeny v investicích. Zvýšení bude jen na základě přiznání dotací. 

Výdaje se řešily. Může nastat v roce 2018 potřeba přijetí úvěru v souvislosti se souběhem investic – 

kanalizace a domov pro seniory. Na nějakou dobu by byl přijat úvěr zhruba ve výši 15 mil. Kč. Je 

úvaha přijetí revolvingového úvěru. Úroková sazba – dnes se hovoří o 3 %, možná i menší, to je těžko 

říct. Úvěr by byl na 5 let s 3% úrokovou sazbou. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová vyslovila pochybnost nad správností rozhodnutí, že úvěr by měl být přijat v roce 

2018, což je na začátku nového volebního období. 

Pan starosta uvedl, že když se rekonstruovala budova obecního úřadu, obec si vzala úvěr ve výši 10 

mil. Kč, který byl bez problémů splacen, přitom rozpočet obce byl nesrovnatelně nižší. Nyní je 

finanční situace obce zcela jiná. Obec má na účtech 40 až 50 mil. Kč. Částka 15 mil. Kč na splácení je 

pro obec přijatelná.  Je tu možnost získání dotace na dům pro seniory, dotační titul ještě není vyhlášen.  

Přijímat úvěr možná nebude ani nutné. Právní nárok na přiznání dotací však není. 

Paní Formandlová s názorem pana starosty nesouhlasila. V nejbližším období bude muset obec 

investovat do stavby kanalizace, na domov pro seniory nebude mít. Zastupitelstvo obce v příštím 

volebním období bude chtít také něco stavět a nebude mít z čeho, peníze nebudou, zbudou jim jen oči 

pro pláč. V Dolní Lutyni získali na kanalizaci ve Věřňovicích dotaci 47 mil. Kč. 

Pan starosta odpověděl, že v Dolní Lutyni byl náklad na kanalizaci 60 mil. Kč, my počítáme pro 

kanalizaci Šlog 16 mil. Kč a Koukolná 40 mil. Kč. Pro obec je reálné splácet 15 mil. Kč. Výhled je 

udělán odborníky. Přijímat úvěr možná nebude třeba. 

Mgr. Kaděrová se dotazovala paní Formandlové, zda má návrh, jak situaci řešit. 

Paní Formandlová uvedla, že ne. Konečně se v obci staví kanalizace. Myslí si, že úvěr bude pro obec 

likvidační. Ať obec realizuje jen to, na co má. 

Pan starosta uvedl, že okolní obce jsou zadluženy, naše obec ne. Pro obec nebude představovat přijetí 

úvěru problém. 

Paní Formandlová opět nesouhlasila s tím, aby byl úvěr přijímán na konci volebního období. 

Paní Ing. Badurová upřesnila, že dnes se jedná jen o schválení rozpočtového výhledu. Dnes se 

neschvaluje přijetí úvěru. 
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Ing. Kozel upřesnil, že kdyby se v roce 2018 neschválil rozpočet podle předloženého výhledu, musel 

by se tento rozpočtový výhled opět opravit. 

Pan Tomčík uvedl, že pokud se jedná o dům pro seniory, kdo bude financovat jeho provoz? 

Pan starosta odpověděl, že je promyšleno, jak bude financování provozu probíhat. 

Pan Tomčík oponoval, že se vše platí z daní občanů. 

Pan starosta se vyjádřil, že naše domy s pečovatelskou službou obec stojí také milión korun ročně. Na 

domov pro seniory bude obec platit méně. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina a Dagmar Šnapková schválili rozpočtový 

výhled obce Dětmarovice na období 2017 – 2022. 

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová. 

Hlasování se zdržel Josef Tomčík. 

 

9. Rozpočet obce Dětmarovice na rok 2017 

 

Starosta obce k tomuto bodu jednání uvedl, že členové zastupitelstva obdrželi návrh rozpočtu pro 

příští rok v písemných materiálech. Jsou v něm zařazeny projekty i realizace staveb. Jsou tam mimo 

jiné stavby kanalizací – Šlog a základní škola a Koukolná. V dubnu je plánováno se započetím stavby 

klubovny zahrádkářů, je plánována výstavba řízení křižovatky semafory u Skotnice. Je plánována 

velká investice v základní škole, a to celková rekonstrukce elektro s nákladem cca 6 mil. Kč. Peníze na 

tuto rekonstrukci jsou, realizace bude možná trvat 2 roky – 2017 a 2018, a to vždy o prázdninách. Dále 

je plánována další rekonstrukce koupelen v DPS č. 670, oddělení sálu v Koukolné i jiné menší akce, 

vše celkem za 43 mil. Kč. K dispozici jsou peníze i přísliby dotací. Informace je publikována v 

„okénku“. 

 

Diskuse: 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel uvedl, že vše, jak zde bylo prezentováno, bylo projednáno 

finančním výborem a v předloženém stavu doporučeno finančním výborem ke schválení. 

Starosta obce uvedl, že rovněž rada obce předložený návrh doporučila ke schválení. 

Paní Formandlová se dotazovala, že naproti kostela je údajně zřízena zóna pozitivní energie, zda to 

bylo pořízeno z rozpočtu obce. 

Pan starosta uvedl, že to nebyla obecní akce a že to k rozpočtu teď nepatří. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2017 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 71.947 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 89.785 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)  

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 17.838 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2016 ve výši 

  17.838 tis. Kč.  

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová. Hlasování se nikdo nezdržel. 

 

Příspěvek z rozpočtu obce pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou 

organizaci na neinvestiční výdaje pro rok 2017. 

 

Pan starosta se vyjádřil, že příspěvek je v celkem obvyklé výši. Ředitel školy své vyjádření shrnul  

v „okénku“. Škola pracuje slušně. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 
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Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili příspěvek z rozpočtu obce pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou 

organizaci, na neinvestiční výdaje pro rok 2017 ve výši 4.780 tis. Kč s tím, že 340 tis. Kč je určeno na 

ostatní osobní výdaje. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, Jana Formandlová se hlasování zdržela. 

 

Program rozvoje obce pro rok 2017 v oblasti investic 

 

K této části programu pan starosta vyslovil pochvalu zaměstnancům obce panu Václavu Kyjonkovi a 

panu Hubertu Filipovi za realizaci 90 % akcí letošního plánu. Zbylé akce nebylo možno z různých 

důvodů zrealizovat. 

 

Diskuse: 

Pan Tomčík se vyslovil, že pokud se jedná o akci Retenční nádrž Výšina, ví, oč se jedná. Pokud ale 

jde o poldr nad zdravotním střediskem, dle jeho názoru se zase vykoupí pozemek za zhruba 200 tis. 

Kč a bude k ničemu. Poldr je podle jeho názoru zde zbytečný. 

Pan starosta uvedl, že nyní je sucho. Byla zde již však situace, že voda z kopce nad Dělnickým domem 

spláchla všechno bahno, bahno zaplavilo komunikace a znečistilo kanalizaci. Proto se domnívá, že 

obec by měla být na tuto situaci připravena. Pokud se neschválí, nebude se realizovat. Na takovéto 

stavby jsou však poskytovány dotace ve výši 90 % uznatelných nákladů. 

Pan Tomčík se dotazoval, kdo se o poldr bude starat. 

Pan starosta se domnívá, že tato stavba není nic špatného. Starat se bude zřejmě obec. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili Program rozvoje obce pro rok 2017 v oblasti investic takto: 

stavby (realizace, projekty, služby) 

- Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcela 2734)        14.000 Kč 

- Rekonstrukce mostu u trati parc. č. 4271      120.000 Kč 

- Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvodnění,zpevnění+VO)      800.000 Kč 

- Chodník u silnice SI/67 v Koukolné         95.000 Kč 

- Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67      1.920.000 Kč 

- Vodovodní řad parc.č. 2972  (čp. 384-215, cca 200 m)                      54.000 Kč 

- Vodovodní řad parc. č. 1060 (čp. 630-664, cca 150 m)         65.000 Kč 

- Vodovodní řad parc. č. 3061 (čp. 48-400, cca 300 m)        46.000 Kč 

- Vodovodní řad parc.č. 3456 (čp. 50,617,405,235,231, cca 300 m)        56.000 Kč 

- Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích               14.621.000 Kč 

- Obnova odvod. prostoru za MŠ v Koukolné (parc. 4061)         18.000 Kč 

- III. etapa odkanalizování  obce Dětmarovice (střed)   1.744.000 Kč 

- Decentraliz. odkanalizování obce Dětmarovice Koukolná, I. etapa 15.526.000 Kč 

- Kanalizace na Olmovci       203.000 Kč 

- Retenční nádrž na potoku Výšina      150.000 Kč 

- Výstavba poldru nad starým zdravotním střediskem      140.000 Kč 

- Technické oddělení majetku (sál restaur. v Koukolné) čp.1071   1.000.000 Kč 

- Klubovna zahrádkářů    2.100.000 Kč 

- Územní plán          3.000 Kč 

- Územní plán – změna č. 1      270.000 Kč 

- Domov pro seniory   2.425.000 Kč 

- Rekonstrukce koupelen DPS čp. 670, 2. patro      800.000 Kč 

- Rekonstrukce kotelny + solární ohřev DPS čp. 670      800.000 Kč 

  Celkem    42.970.000 Kč 
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stroje a zařízení   

- příkopový stroj      220.000 Kč 

- klimatizace v budově OÚ – archív        50.000 Kč 

  Celkem      270.000 Kč 

 

výkup pozemků  

- komunikace   2.000.000 Kč 

  Celkem       2.000.000 Kč

  

podpora změny technologií vytápění 

- kotlíkové dotace v součinnosti s MSK      400.000 Kč 

  Celkem       400.000 Kč 

 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, Jana Formandlová se hlasování zdržela. 

 

 

10. Zmocnění pro radu obce k provádění rozpočtových opatření 

 

Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že nutnost změny dosavadního zmocnění vyplynula 

posledního přezkumu hospodaření obce prováděného pracovníky kontrolního oddělení kraje. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík ruší usnesení ZO č. 53/4 ze dne 18.3.2015 o přenesení části své pravomoci provádět 

rozpočtová opatření na radu obce. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík pověřují Radu obce Dětmarovice provádět rozpočtová opatření v následujícím rozsahu: 

na příjmové straně bez omezení, 

na výdajové straně rozpočtu 

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

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

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

platí obec sama sobě, 

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

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

 

11. Žádost SK Dětmarovice o dotaci na rok 2017 

 

K tomuto bodu programu pan starosta uvedl, že Sportovní klub Dětmarovice je organizace, která se 

věnuje i dětem. Je tam organizováno zhruba 50 dětí, kterým se věnuje pan Lariš. Cení si toho, že se 

dětem věnují, motivuje to děti k soutěživosti. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 
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Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a 

Josef Tomčík schválili poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost v roce 2017 ve 

výši 600.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

12. Žádost TJ Sokol Dětmarovice o dotaci na rok 2017 

 

Pan starosta k předmětné žádosti uvedl, že tato organizace požaduje dotaci ve výši 200 tis. Kč. Výše 

požadované dotace je přiměřená. Rada obce doporučuje poskytnutí dotace v částce 200 tis. Kč 

schválit. TJ Sokol je organizace, která je v obci potřebná. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík schválili 

poskytnutí dotace TJ SOKOL Dětmarovice na činnost v roce 2017 ve výši 200.000,- Kč a uzavření 

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

územních rozpočtů. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, Ing. Marek Svrčina se hlasování zdržel. 

 

13. Žádost římskokatolické farnosti o dotaci na rok 2017 

 

Pan starosta k tomuto bodu programu uvedl, že požadavek farnosti o dotaci je vysoký. Reakce z obce 

jsou jak vstřícné, ale i opačné. On má někdy připomínky k výrokům pana faráře vůči své osobě. Je zde 

doporučení rady obce schválit poskytnutí dotace v částce 200 tis. Kč na opravu vnějšího pláště farní 

budovy. Uskutečnila se různá setkání s občany. Občané jsou názoru, že se faře dává příliš mnoho 

peněz, když církev získala v restitucích majetky. Příspěvek farnosti je třeba brát rozumně. 

 

Diskuse: 

Ing. Jendryščík uvedl, že požadavkem vedení obce, rady i zastupitelstva obce je, aby střed obce 

vypadal pěkně, aby to bylo snahou farnosti i u fary. Zádrhelem je, že obec požaduje provedení oprav 

co nejdříve, farnost má však omezené možnosti. Jsou tu dále brzdící návaznosti prací – musí být 

dodržena jejich určitá posloupnost.  

Žádost napsali tak, aby mohla být před zasedáním projednána radou obce, a to dříve, než se schvaluje 

rozpočet. Ve své žádosti vycházejí z jednání, které proběhlo za účasti pana starosty a pana faráře. 

Farnost není schopna realizovat opravy rychle, protože to stojí moc peněz. Pan starosta slíbil podporu.  

Do žádosti uvedli požadavek 500 tis. Kč na zateplení. Je však třeba dodržet posloupnosti prací. Dřív 

než se bude zateplovat, je třeba provést výměnu krytiny na budově fary. Tato je v katastrofálním stavu. 

Opravu střechy je nutno provést dřív, než se provede zateplení. Nyní rada doporučila poskytnout 

„danajský dar“ – 200 tis. Kč na opravu vnějšího pláště budovy. Toto jim dělá problémy.  Pokud se má 

provést zateplení pláště budovy, musí se opravit střecha. Pro rok 2017 je v jejich finančních 

možnostech provést jen zateplení části budovy. Musí se provést i zateplení stropů, sklepů. Akce bude 

za milión korun. Částka 200 tis. Kč stačí tak na zateplení jedné stěny. Provést takto zateplení je 

nelogické. Pokud pro poskytnutí dotace obcí bude podmínka opravy vnějšího pláště budovy 

zachována, budou míst problém tuto dotaci vůbec využít. Zateplení jen jedné stěny je nereálné. Pokud 

se bude provádět zateplení, musí se provést i zateplení stopů, sklepů, přízemí i půdy. Plášť tvoří 2/3 a 

ostatní 1/3 nákladů. V roce 2017 jsou schopni provést pouze přípravy pro zateplení pláště. Pokud 

podmínka dotace by byla myšlena tak, že se může použít na zateplení provedené podle projektu, bylo 

by možné dotaci obce využít. Má proto prosbu – změnit formulaci usnesení – dotaci 200 tis. Kč použít 

na zateplení farní budovy. Ne pláště farní budovy. Nechtějí, aby pak vznikla situace, že dotace nebyla 
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použita v souladu se smlouvou. Proto navrhuje, aby v usnesení zastupitelstva obce bylo, že dotace 200 

tis. Kč bude použita ne na zateplení pláště, ale na věci související se žádostí o dotaci. 

Pokud se jedná o získání majetku z církevních restitucí, majetek byl vrácen v dezolátním stavu. 

Restituce vyvolaly negativní vztahy. V naší obci vráceno pár hektarů orné půdy a lesa, za nájem má 

farnost příjem 15 tis. Kč ročně, a to za ornou půdu, jinak nic. Budova fary nebyla v restituci. 

 

Pan starosta se vyjádřil k výroku, že obec požaduje, aby farnost budovu rychle opravila. Budova je 

zvenčí škaredá. Od roku 2011 se o tom mluví. V centru obce se postupně všechny domy, kromě fary, 

opravily. Požadavek opravy je zde už 6 let, takže to rychle není. Pokud se jedná o proceduru zateplení, 

obec taky mohla na budově Dělnického domu zateplovat stropy – nedělala to. Farnost postupně 

získané peníze od obce váže na opravu vnitřku budovy. Toto jeho nezajímá. Obec chce, aby budova 

byla z venku opravená, aby na ni nechyběly kusy omítek, je to lidem trnem v očích. Pan starosta 

prosazuje, z jeho pohledu, aby budova z venku vypadala jinak – může se provést nátěr omítek, jejich 

oprava. Stálo by to podstatně méně peněz. Když nemají peníze, kde vezmou peníze na zateplení? Je 

třeba se přizpůsobit situaci. Nemusí být provedena perfektní zateplená fasáda. Za sebe říká, že by 

neřešil vůbec zateplení, když jim je 200 tis. Kč málo. V budově mohlo být muzeum – to má již nyní 

pan Uher. Tento návrh byl zamítnut. Dotace jsou složité. Z venku dosud investované peníze nebudou 

vidět. 

 

Pan farář uvedl, že sportovní klub má 50 dětí, což je dobře. Farnost má 70 farníků, kteří se tam denně 

pohybují. Fara je z 30 % využívána k jeho bydlení, za což on platí nájemné. 70 % plochy objektu fary 

je vyčleněno jako občanská vybavenost – ke schůzovní a jiné činnosti. Probíhá pětiletá oprava varhan, 

a to do roku 2020. Ze svého do opravy varhan investovali půl miliónu korun. Na faře 35 let nikdo 

nebydlel. Půjčku z biskupství budou 7 let vracet. Pan starosta chtěl, aby provedli opravu fasády. Pro ně 

to však nebylo prioritou. Opravu fasády je třeba provést s rozmyslem, proto byl zpracován projekt na 

zateplení fary. Tento je hotový a je nesmysl jej nyní vyhodit. Požádali o spolupráci. Státní dotace 

pokryje 40 % nákladů, proto požádali obec o dotaci. Projekt na zateplení se může uplatnit do r. 2020 

z titulu „zelená úsporám“. Chtějí tímto splnit zkrášlení fary. Farnost je organizace, slouží občanům, 

fara slouží veřejnosti. Je třeba jednat věcně. On nese odpovědnost za farnost. 

 

Mgr. Kiková se dotazovala, zda je nutné zateplovat fasádu. Byl zde nadnesen problém výměny střešní 

krytiny – v jakém je stavu? Myslí si, že by se nejdříve měla opravit střecha. Proč zateplovat starou 

budovu, když postačí jen nátěr. Mělo by se začít s opravou střechy, jestli je ve špatném stavu. Je třeba 

měnit i krovy? 

Ing. Jendryščík uvedl, že krovy jsou dobré. 

Pan farář uvedl, že projekt zateplení je odpovědí farnosti na požadavek starosty provést opravu 

vnějšku budovy. Je třeba s rozmyslem provést zateplení budovy, možnost využít dotaci „zelená 

úsporám“. 

Pan starosta se vyjádřil, že stačí opravit stávající omítku. 

Pan farář se vyjádřil, že obec dotlačila farnost ke zpracování projektu na zateplení budovy – dostali 

dotaci 100 tis. Kč. Míchají se zde dvě věci. Mezičlánek je provedení zateplení vnitřku. Na projekt bylo 

použito 70 tis. Kč z dotace obce. Nevyužití zpracovaného projektu je mrháním veřejnými prostředky. 

Pan starosta uvedl, že se vždy s hotovým projektem čeká na vhodnou situaci. Nyní mohou vyměnit 

střešní krytinu, natřít fasádu a bude to pěkné. Některým občanům dotace farnosti na interiér vadí. 

V okolních obcích poskytování dotací farnosti jsou výjimečné. V Dolní Lutyni dostala farnost od obce 

30 tis. Kč. Je to napadnutelné. 

Pan farář s názorem, že je napadnutelné, nesouhlasí. Váží si rady pana starosty, ale obec nebude 

farnosti poroučet, co má dělat. Dotaci na opravu vnějšího pláště budovy konzultoval na biskupství a 

farní radě – rozhodli se 200 tis. použít na zateplení podle projektu, tj. i vnitřku. 

 

Výsledek hlasování: 

 

Výsledek hlasování o protinávrhu, tj. poskytnutí dotace 200 tis. Kč na zateplení farní budovy: 

Pro tento návrh hlasovali Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA a Josef Tomčík, proti 

tomuto návrhu hlasovali Mgr. Anna Kiková, Ladislav Rosman. Hlasování se zdrželi Ing. Kamila 
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Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav 

Kozel, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková.  

 

Ing. Kozel konstatoval, že pokud se schválí přiznání dotace tak, jak je navržena, tj. na zateplení pláště 

budovy, pak je nevyužitelná. 

Ing. Jendryščík se vyjádřil, že farnost nechce rozpory, navrhuje proto tento bod z jednání 

zastupitelstva obce stáhnout a přesunout na program jednání dalšího zastupitelstva obce. 

Ing. Kozel podporuje tento návrh. Peníze pro dotaci farnosti v rozpočtu jsou, je třeba si situaci 

vyjasnit. 

 

Pro návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpětvzetí žádosti římskokatolické farnosti o 

dotaci na rok 2017 z programu jednání tohoto zastupitelstva obce hlasovali členové zastupitelstva obce 

Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, 

Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková 

a Josef Tomčík.  

Proti tomuto návrhu hlasovala Mgr. Anna Kiková, hlasování se zdržely Ing. Kamila Badurová, Bc. 

Šárka Kepenyesová. 

 

Z jednání zastupitelstva obce se omluvila paní Jana Formandlová. 

 

14. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2016 

 

Zprávu k tomuto bodu přednesla předsedkyně kontrolního výboru paní Mgr. Michaela Kaděrová. 

Konstatovala, že kontrolní výbor se v letošním roce sešel celkem 4 x. Předmětem kontrolní činnosti 

byla kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce a kontrola vybraných výběrových řízení a 

investičních a neinvestičních akcí obce. Zápisy z jednotlivých kontrol a zasedání kontrolního výboru 

byly zveřejňovány na internetových stránkách obce, zápisy z kontrol byly předkládány k projednání 

zastupitelstvu obce. 

 

Diskuse k tomuto bodu jednání nebyla vedena 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík vzali 

na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice v roce 2016. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

15. Plán práce kontrolního výboru na rok 2017 

 

Pan starosta uvedl, že členové zastupitelstva obce obdrželi v písemných materiálech plán práce 

kontrolního výboru na příští rok. Jednotlivá témata kontrol investičních a neinvestičních akcí se 

kontrolním výborem v průběhu roku konkretizují. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2017. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 
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16. Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2016 

 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel k tomuto bodu programu uvedl, že členové zastupitelstva obce 

zprávu o činnosti finančního výboru v letošním roce obdrželi v písemných materiálech, plánované 

úkoly splnili. Děkuje všem čelenům finančního výboru za jejich práci, děkuje za práci i paní účetní 

Ing. Radce Kozielové. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík vzali 

na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice za rok 2016. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

17. Plán práce finančního výboru na rok 2017 

 

Předseda finančního výboru Ing. Miroslav Kozel uvedl, že plán práce finančního výboru členové 

zastupitelstva obce obdrželi, pokud někdo bude mít požadavky na jeho doplnění, bude doplněn. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili plán práce finančního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2017. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

18. Zpráva o činnosti výboru pro hornickou činnost v roce 2016 

 

Pan starosta k tomuto bodu uvedl, že písemnou zprávu o činnosti hornického výboru v letošním roce 

členové zastupitelstva obce obdrželi. Hornický výbor udělal kus práce, dospěl do uzavření střednědobé 

dohody s OKD a.s. 

Předsedkyně výboru pro hornickou činnost Ing. Badurová se vyjádřila, že hornický výbor vedl 

v průběhu roku náročná jednání se zástupci OKD a.s. směrující k uzavření střednědobé dohody. Pro 

příští období bude pro hornický výbor dost práce vyplývající z této dohody. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík vzali 

na vědomí zprávu o činnosti výboru pro hornickou činnost Zastupitelstva obce Dětmarovice za rok 

2016. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

19. Plán práce výboru pro hornickou činnost na rok 2017 

 

Návrh plánu práce výboru pro hornickou činnost na příští rok obdrželi členové zastupitelstva obce 

v písemných materiálech. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 
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Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili plán práce výboru pro hornickou činnost zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2017. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

20. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2017 

 

Návrh plánu práce zastupitelstva obce na příští rok obdrželi členové zastupitelstva obce v písemných 

materiálech. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2017 dle předloženého návrhu. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

21. Pozemková problematika 

 

Žádost Olgy Mouricové, Dětmarovice č.p. 430 o výkup pozemku parc.č. 3976 v k.ú. Dětmarovice 

 

Jedná se o pozemek zastavěný zpevněnou místní komunikací vedoucí na Glembovec. Žadatelka 

souhlasí s nabízenou kupní cenou 60,- Kč za 1m
2
. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3976 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 948 m
2
  v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Olgy Mouricové, bytem Dětmarovice 430, do 

vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

 

Žádost Jarmily Štefkové, Renáty Adamczkykové, obě bytem Dětmarovice 883 a Lumíra Štefka, 

bytem Hradišťská 314, Hluk o výkup pozemku parc. č. 3000/1 v k.ú. Dětmarovice 

 

Jedná se o pozemek zastavěný místní komunikací vedoucí na Zálesí. Žadatelé souhlasí s nabízenou 

kupní cenou 60,- Kč za 1m
2
. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3000/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 200 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Renáty Adamczykové, bytem Dětmarovice 883,  

Jarmily Štefkové, bytem Dětmarovice 883 a Lumíra Štefka, bytem Hradišťská 314, 687 25 Hluk, do 

vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice. 
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Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

Souhlas paní Dagmar Klusové, bytem Jana Palacha 784, Bohumín s výkupem pozemku parc. č. 

2909/4 v k.ú. Dětmarovice 

 

Jedná se o pozemek zastavěný místní komunikací vedoucí na Zálesí. Žadatelka souhlasí s nabízenou 

kupní cenou 60,- Kč za 1m
2
. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. Lumír Jendryščík, 

MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Josef Tomčík 

schválili majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2909/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 3309 m
2
  v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Dagmar Klusové, bytem Jana Palacha 784, 735 81 

Bohumín,  do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí 

obec Dětmarovice. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

 

22. Závěr 

 

Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva obce a zaměstnancům obce za jejich celoroční 

práci, občanům za účast na zasedáních zastupitelstva obce. 

 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.45 hodin. 

 

 

 

 

 

 

     …………………………. 

Ing. Ladislav Rosman v.r. 

       starosta obce 

 

 

……………………….....     …………………………………. 

  Mgr. Anna Kiková v.r.               Ing. Miroslav Kozel v.r. 

   ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 

 

 

 

………………………………. 

Jarmila Popiolková v.r. 

zapisovatelka 
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Přílohy: 

 usnesení 

 pozvánka 

 uzavření střednědobé dohody s OKD, a.s. 

 komentář k bodu 3 programu ZO 14.12.2016 „Provedení opravy parkovací plochy a příjezdové 

komunikace u bytovek“ 

 žádost SK Dětmarovice o další dotaci na rok 2016 

 žádost římskokatolické farnosti o změnu účelového určení dotace na rok 2016 

 rozpočtové opatření č. 16 

 informace o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní akce 

 rozpočtový výhled na období 2017 – 2022 

 rozpočet obce Dětmarovice na rok 2017 

 zmocnění pro radu obce k provádění rozpočtových opatření 

 žádost SK Dětmarovice o dotaci na rok 2017 

 žádost TJ Sokol Dětmarovice o dotaci na rok 2017 

 žádost římskokatolické farnosti o dotaci na rok 2017 

 zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2016 

 plán práce kontrolního výboru na rok 2017 

 zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2016 

 plán práce finančního výboru na rok 2017 

 zpráva o činnosti výboru pro hornickou činnost v roce 2016 

 plán práce výboru pro hornickou činnost na rok 2017 

 plán práce zastupitelstva obce na rok 2017 

 pozemková problematika – výkup pozemků zastavěných místními komunikacemi v obci – žádosti 

o výkup pozemků parc.č. 3976, 3000/1 a 2909/4 v k.ú. Dětmarovice 

 presenční listina 

 

 

 


