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Z á p i s  
 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne  

17. prosince 2014 v 17.00 hodin v sále 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. Leonard Mynář 

Ing. Ladislav Rosman 

Mgr. Libor Stáňa 

Ing. Marek Svrčina 

Dagmar Šnapková 

Josef Tomčík 

Miroslav Wowra 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Rozpočtová opatření 

3. Rozpočtové provizorium obce pro první čtvrtletí 2015 

4. Žádost SK Dětmarovice o zálohu dotace na činnost v roce 2015 

5. Stanovení počtu členů a volba členů finančního výboru 

6. Stanovení počtu členů a volba členů kontrolního výboru 

7. Zřízení výboru pro hornickou činnost, stanovení počtu členů a volba předsedy a členů 

8. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 

9. Pozemková problematika 

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

dokumentace 

11. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2015 

12. Usnesení a závěr 

 

 

1. Zahájení 

 

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

všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce, takže jednání je 

usnášeníschopné.  

 

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

zastupitelstva obce byli zvoleni: předseda Mgr. Libor Stáňa, členové  -  Mgr. Michaela Kaděrová a 

Ing. Kamila Badurová. 
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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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra tento návrh schválili. 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Miroslav Kozel a Josef Tomčík, 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, doplněný o bod: 

Návrh smlouvy – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. 

 

Výsledek hlasování o programu jednání zastupitelstva obce, který byl uveden v pozvánce, 

doplněný o bod: Návrh smlouvy – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

Pro tento návrh hlasovali 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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra. 

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

 

Do jednání zastupitelstva obce se dostavil Mgr. Libor Stáňa. 

 

2. Rozpočtová opatření 

 

K tomuto bodu programu Ing. Kozel uvedl, že písemné materiály k tomuto bodu jednání členové 

zastupitelstva obce obdrželi. Nejedná se o změny rozpočtu, pouze o přesuny v rámci kapitol. Jedná se 

o navýšení příjmů v souvislosti s volbami, navýšení příjmů spojených s plněním příjmové části 

rozpočtu. Nejvíce zde tvoří DPH – částku 2,5 mil. Kč. Je to více, než se předpokládalo, přijde do 

rezervy. Pokud se týká neinvestičních výdajů, jedná se o přesuny mezi paragrafy. 

Pan starosta ještě uvedl, že v základní a mateřské škole došlo k úspoře na topení 700 tis. Kč 

v souvislosti s mírnou zimou a zateplením budov. Tyto finanční prostředky se vrátí do rozpočtu 

zřizovatele, tj. obce. V rozpočtu příštího roku pak může být rozpočet školy navýšen. 

 

Diskuse: 

p. Formandlová se dotazovala, co představuje částka 11 tis. Kč, která je vyčíslena na opravy a 

udržování nebytového hospodářství, tj. nebytového fondu, který se pronajímá. 

Pan starosta uvedl, že jsou to peníze, které byly použity na odstranění havárií – prasklého topení 

v budově hájenky, prasklé potrubí v sále v Koukolné. 

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili rozpočtová opatření č. 37 a 38 dle 

předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 17.12.2014 a upravený schodkový rozpočet obce 

Dětmarovice k 17.12.2014 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 54.750 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 73.250 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 18.500 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2013 ve výši  

  18.500 tis. Kč 

Proti tomuto návrhu usnesení nikdo nehlasoval, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 
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3.  Rozpočtové provizorium obce pro první čtvrtletí 2015 

 

Starosta obce Ing. Rosman sdělil, že pro období prvního čtvrtletí roku 2015 je navrhováno rozpočtové 

provizorium, které bude ve výši ¼ rozpočtovaných neinvestičních výdajů a ¼ rozpočtovaných 

investičních výdajů ze schváleného rozpočtu roku 2014. Potřebné výdaje, které je nutno v tomto 

období profinancovat, jsou v návrhu vyčleněny. 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel k tomu dále uvedl, že nebyl problém rozpočet připravit. Je zde 

však nové složení zastupitelstva obce, proto byla zvolena varianta rozpočtového provizoria, aby byl 

dán všem prostor k seznámení se s návrhem rozpočtu a k diskusi k tomuto návrhu. Obec na svých 

účtech má finanční prostředky ve výši téměř 9.662 tis. Kč. Obec nemá dluhy. V prvním čtvrtletí se 

bude hospodařit podle rozpočtového provizoria, kdyby bylo potřeba, zastupitelstvo obce se sejde 

k projednání nutných úprav. 

Pan starosta obce uvedl, že návrh rozpočtu členové zastupitelstva obce obdrželi, rozpočet je připraven, 

návrh pojednala rada, kdokoli se může k němu vyjadřovat. Je nutné změnit usnesení zastupitelstva 

obce z června loňského roku týkajícího se rozpočtu pro rok 2015. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová vyslovila názor, zda je nutné schvalovat rozpočtové provizorium, když by se mohl 

schválit rozpočet. Jednodušší by bylo hospodařit podle schváleného rozpočtu. Mohou se vůbec platit 

z rozpočtového provizoria projekty nebo jen běžné výdaje? 

Starosta obce odpověděl, že rozpočtované částky, jak jsou navrženy, jsou použitelné, desetiletí bylo 

hospodařeno takto podle rozpočtového provizoria. Je tu skutečnost, že složení finančního výboru se 

bude teprve schvalovat, tento výbor by se měl detailně návrhem rozpočtu zabývat. Proto bylo 

navrženo rozpočtové provizorium. Je možné schválit i rozpočet, který by pak měl nějaké úpravy.  

Ing. Jendryščík se vyslovil, že podporuje názor pana starosty – schválit rozpočtové provizorium. Jsou 

s ním dlouholeté zkušenosti. Všichni mají prostor k diskusi k návrhu rozpočtu, může být více 

připraven. 

Ing. Jednryščík se dále vyjádřil k obdrženému komentáři k návrhu rozpočtu na rok 2015 a k výhledu 

do r. 2020, a to: 

- je pro přijetí rozpočtového provizoria na první čtvrtletí příštího roku; 

- strategie obce – v diskusi se více vyjádří k Programu rozvoje obce. Zastupitelstvo obce se v loňském 

roce touto problematikou zabývalo jen okrajově, návrh postupu obce do r. 2020 vzalo jen na vědomí. 

- chválí, že obec není zadlužená. Obec nehospodaří pro dosažení zisku. Kvituje, že zadluženost obce 

zde není. V komentáři se uvádí, že obec je čistá. Oponuje, že podle jeho vidění je obec čistší, ale podle 

jeho názoru není hodna označení „čistá“, jelikož jsou zde území zarostlá plevelem a křovím. Bylo 

provedeno hodně práce, aby obec byla čistší. 

- rozpočet obce týkající se komunikací, kanalizací, všestranného rozvoje, zahájení výkupů pozemků 

zastavěných komunikacemi – je třeba vypracovat strategii a dohodnout, jak tento proces bude 

probíhat. 

- rozhledna – je spíše ve volebním programu volebních stran. Není to nutnost, že by se musela stavět. 

V celé republice je 365 rozhleden, v okrese není žádná. Jsou tu jen vyhlídkové věže - jedna věž je 

v Bohumíně, jedna je na golfovém hřišti v Karviné. 

- aqapark a umělé kluziště – měli ve volebním programu, jelikož mají za to, že pro mládež i ostatní zde 

chybí v zimním období nějaká aktivita, proto toto měli ve volebním programu. Kluziště je jiného 

charakteru než rozhledna. Rozhledna může přinášet nějaké peníze, kdežto s kluzištěm budou spojeny 

náklady. V jejich programu kladli důraz na zdravý vývoj naší mládeže, která má v zimním období 

málo pohybových aktivit. Je zde samozřejmě problém s kvalitou ovzduší. 

- oblast příspěvků organizacím a farnosti – je zde požadavek na příspěvek farnosti ve výši 500 tis. Kč, 

obec uvažuje s příspěvkem 300 tis. Kč. Celkové náklady na opravu farní budovy se v r. 2015 

předpokládají ve výši 900 tis. Kč. Je to vysoká částka, je to jednorázová investice do majetku. 

- postup na vylepšení životního prostředí. Pilotní program na dotace na pořízení kotlů na pevná paliva. 

Jsou tu uváděny zkreslené informace – že na komíně je vidět jen páru jako z plynového kotle, to není 

pravda, kotly na pevná paliva jsou jiného charakteru než kotly na plynná paliva. Výhodou plynového 

kotle je skutečnost, že se v něm nedá spalovat nic jiného než plyn. Spalováním v kotech na tuhá paliva 

odchází se spalinami polétavý prach a PM 10 – v naší oblasti jsme v těchto hodnotách na tom nejhůře. 
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Lepší by bylo tyto peníze investovat do úsilí zajištění třeba obchvatu obce. Dávat 600 tis. Kč na dotace 

po 15 tis. Kč pro 40 kotlů jsou podle něj vyhozené peníze, protože je u těchto kotlů podstatné, co se 

v nich bude spalovat. Podle něj jsou to vyhozené peníze, protože to nic pro obec nepřinese. Není to 

nejlepší námět pro to, aby se zlepšilo životní prostředí. Oni ve svém volebním programu udělají 

konkrétní námět, jak by se mělo zlepšit životní prostředí formou regulace. Předložený námět se mu 

zdá jako diskriminační, protože ti, co budou topit plynem, budou na tom stejně a ti, co budou mít kotle 

na pevná paliva - tam nikdo nezaručí, že tam budou pálit kvalitní palivo nebo i dřevo ze zahrady, 

kterého však budou míst jen omezené množství, takže nikdo nezaručí kvalitní provozování kotle. 

- hnědé popelnice – velice to kvituje, je to dobrá věc. Dobře je, že je zde i nějaká úplata, protože co je 

zadarmo, to není dobře. Stačí symbolická částka hrazená občany. 

- Sběrný dvůr je velmi dobrá věc, je pro občany velkým přínosem. On za sebe by u sběrného dvora 

doporučoval jako námět pro radu zavést zde nějakou symbolickou částku, která by mohla být 

finančním přínosem pro obec. 

- kvituje námět zavedení autobusu, který by mohl jezdit do Beskyd, což by bylo atraktivní pro děti i 

dospělé. Měl by se však platit alespoň symbolický poplatek. 

- v komentáři mu chybí, jak bude obec žádat o evropské fondy. V rámci voleb byla televizí připravena 

relace, jak obce využívají evropské fondy. Po srovnání s okolními obcemi – Bohumínem, Orlovou, 

Dolní Lutyní, Petrovicemi, Karvinou, Doubravou, Doubrava je na tom nejhůř, Dětmarovice jsou hned 

za ní. Okolní obce evropské fondy využívají velice dobře. My jsme ve strukturálních fondech využili 

364 tis. Kč na zpracování územního plánu a vedle nás jsou obce, které využily 9,17 mil. Kč. Je třeba, 

abychom v tomto směru vyvinuli větší úsilí. Je to jeho názor. Je možné se na tyto internetové stránky 

podívat. 

Pan starosta uvedl, že za poslední 4 roky vyčerpala obec z dotací 13 mil. Kč. 

Ing. Jendryščík uvedl, že tam nejsou uvedeny všechny fondy, ale strukturální fondy, kolik kdo z nich 

využil. U Dětmarovic je tam údaj 364 tis. Kč a požadavek v jednání je několik miliónů korun. Je to 

však malá částka oproti tomu, co ostatní využili. 

Starosta obce znova zopakoval, že obec za poslední 4 roky využila dotací za 13 mil. Kč, 450 tis. Kč 

bylo na územní plán. Bylo provedeno zateplení mnoha budov. Do března je ještě dostatek času, aby se 

některé věci znova projednaly v radě. 

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra zrušili usnesení zastupitelstva obce Dětmarovice 

č. 440/25 ze dne 18.6.2014, schválili rozpočtové provizorium obce pro rok 2015 dle předloženého 

návrhu a vzali na vědomí návrh rozpočtu obce Dětmarovice – rok 2015. 

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

 

Ing. Mynář ještě poznamenal, že rozpočtové provizorium je přijato výjimečně, příští rok by měl být již 

schvalován řádný rozpočet. 

Ing. Kozel uvedl, že pro sestavování rozpočtu jsou přijata pravidla, podle nichž se na červnovém 

zasedání rozhoduje, zda bude sestavován řádný rozpočet nebo rozpočtové provizorium. 

Dle názoru pana Tomčíka je nynější debata zbytečná, je to jedno, zda bude začátkem roku rozpočtové 

provizorium nebo řádný rozpočet. 

Paní Formandlová vyslovila názor, že je pro přijetí řádného rozpočtu, rozpočtové provizorium je 

zbytečné. Během roku lze provádět rozpočtové úpravy. 

Pan starosta uvedl, že letos je to výjimečná situace – je nové zastupitelstvo, proto se schválení řádného 

rozpočtu odložilo. Obec bude normálně dál fungovat. V lednu se zastupitelstvo obce zřejmě znova 

sejde kvůli územnímu plánu. 

 

4. Žádost SK Dětmarovice o zálohu dotace na činnost v roce 2015 

 

K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že SK Dětmarovice žádá o zálohu 250 tis. Kč. Do roku 

2012 vždy obec hospodařila začátkem roku podle rozpočtového provizoria a SK Dětmarovice se vždy 
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dávala jako záloha částka 150 tis. Kč. Rada obce navrhuje i nyní poskytnout SK Dětmarovice zálohu 

ve výši 150 tis. Kč. 

 

Diskuse: 

Pan Tomčík vyslovil názor, že poskytnutá záloha, ať je jakákoli, se stejně odpočítá z konečně 

poskytnuté dotace. 

Ing. Mynář vyslovil názor, že může být poskytnuta záloha ve výši 150 tis. Kč. 

Pan starosta uvedl, že hovořil s Ing. Paszem který připouští, že záloha může být i jen 150 tis. Kč. 

Sportovnímu klubu bývá každý rok poskytnuta dotace ve výši 550 tis. Kč. 

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra  schválili poskytnutí zálohy dotace Sportovnímu 

klubu Dětmarovice na činnost v roce 2015 ve výši 150.000,- Kč z rozpočtového provizoria obce roku 

2015. 

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

 

5. Stanovení počtu členů a volba členů finančního výboru 

 

Starosta obce Ing. Rosman uvedl, že návrh počtu členů finančního výboru a jeho složení projednala 

rada obce. Předsedou finančního výboru byl na ustavujícím zasedání zvolen Ing. Miroslav Kozel, 

členy finančního jsou navrhováni Ing. Alan Franek, Ing. Martin Krůl, Miluše Krůlová, Ing. Drahomír 

Kryska, Jaroslav Mana, Martin Müller. Navrhovaní členové se svou nominací souhlasí. 

 

Diskuse: 

Pan Tomčík se dotazoval, zda je přípustné, aby pan Mana byl zvolen do finančního i kontrolního 

výboru – je navrhován jako člen obou těchto výborů. 

Pan starosta odpověděl, že může. 

Ing. Jendryščík uvedl, že stejně to bylo i v minulém volebním období. 

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra  stanovili 7 členů finančního výboru a zvolili 

tyto členy finančního výboru: 

Ing. Alan Franek, Ing. Martin Krůl, Miluše Krůlová, Ing. Drahomír Kryska, Jaroslav Mana, Martin 

Müller. 

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

 

6. Stanovení počtu členů a volba členů kontrolního výboru 

 

Starosta obce uvedl, že rada obce doporučila, aby kontrolní výbor byl sedmičlenný a pracoval ve 

složení Petr Kopel, Marcela Kubičková, Jaroslav Mana, MUDr. Milan Mrázek, Ladislav Rutka, 

Miroslav Szuscik, s čímž tito navržení občané souhlasili. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová se vyjádřila, že na ustavujícím zasedání byli pro, aby předsedou kontrolního výboru 

byla zvolena paní Mgr. Kaděrová. Tím ukázali, že nejdou do opozice. Pro ně je důležité, co obec 

potřebuje, jsou připraveni zastupitelstvo podpořit. 

Starosta obce uvedl, že navrhuje spolupráci všem stranám. 
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Ing. Jendryščík se vyjádřil, že na začátku byl požadavek, aby strany doporučily členy do výborů a 

komisí. KDU ČSL navrhla na kandidáta člena kontrolního výboru Ing. Ivo Bednára, Ph.D. 

V předloženém návrhu došlo ke změně, je zde navrhován pan Mana. Chtěl by vysvětlení této změny. 

Pan starosta uvedl, že navrženi byli lidé, kteří jsou nejvhodnějšími kandidáty, všichni nominováni být 

členy výboru nemohou. Vybrali pana Manu, je to akceptovatelné všemi. 

Ing. Jendryščík uvedl, že chtěl jen vysvětlení. 

Ing. Bednár se vyjádřil, že návrh členů dělala strana, personální čachry nebyly nikdy ve zvyku. 

V kontrolním výboru nemůže být někdo, kdo poukazuje na chyby. 

Pan starosta se vyjádřil, že mu připadalo divné nominovat na člena kontrolního výboru někoho, kdo 

jako místostarosta psal na svůj obecní úřad stížnosti na ministerstvo a krajský úřad. 

Paní Formandlová se vyjádřila, že příště by zastupitelstvo obce mělo brát rozhodnutí strany na 

kandidáty za zavazující. 

Pan starosta uvedl, že to má určitě logiku, vždy se to však nedá uskutečnit ani s ohledem na počet 

členů, z části i u ostatních návrhů došlo k úpravě. 

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra  stanovili  7 členů kontrolního výboru a zvolili 

tyto členy kontrolního výboru: 

Petr Kopel, Marcela Kubičková, Jaroslav Mana, MUDr. Milan Mrázek, Ladislav Rutka, Miroslav 

Szuscik. 

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

 

7. Zřízení výboru pro hornickou činnost, stanovení počtu členů a volba předsedy a členů 

 

Ing. Rosman uvedl, že výbor pro hornickou činnost je navrhován sedmičlenný, jako předseda je 

navrhována Ing. Kamila Badurová, členové Ing. Ivo Bednár, Ph.D, Antonín Dzialo, Jiřina Fialková, 

Ing. Ladislav Rosman, Bronislav Szwarc, Miroslav Wowra. Navržení členové hornického výboru se 

svým členstvím ve výboru souhlasí. 

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra  zřídili sedmičlenný výbor pro hornickou činnost 

Proti tomuto návrhu usnesení nikdo nehlasoval, 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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra  zvolili předsedou výboru pro hornickou činnost 

Ing. Kamilu Badurovou. 

Proti tomuto návrhu usnesení nikdo nehlasoval, 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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra zvolili tyto členy výboru pro hornickou činnost: 
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Ing. Ivo Bednár, Ph.D, Antonín Dzialo, Jiřina Fialková, Ing. Ladislav Rosman, Bronislav Szwarc, 

Miroslav Wowra. 

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

 

8. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 

 

S návrhem odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce seznámil přítomné předseda finančního 

výboru Ing. Kozel. Uvedl, že odměny jsou vypláceny podle Nařízení vlády. Jednoznačná je deklarace 

výše odměny starosty obce. Odměny ostatním členům zastupitelstva mají stanovenu horní hranici. 

Jsou sloupce odměna pro člena zastupitelstva obce, pro člena výboru i výboru pro hornickou činnost + 

člena komise, předsedu výboru nebo komise, místostarostu. Jsou zde zákonem stanovené částky. 

Otázkou je, jak odměnu navrhnout. Nemůže být překročena výše dílčí odměny, za jednotlivé funkce 

však lze odměny sčítat. Tento způsob stanovení výše odměn je používán v okolních obcích. Za 

posledních 16 let se nesčítaly možné částky odměny.  U mnohých by to bylo nelogické – nepoměr na 

náročnost. Všichni tuto práci vykonávají na úkor svého volného času. 

V návrhu je něco sečíst a nejít na strop odměn. 

Místostarosta může mít odměnu až ve výši 25 tis. Kč, člen 1910,- Kč, stejně předseda komise. 

Zohledňuje časovou i ostatní náročnost. Navrhovaná výše odměn je vyšší než v minulém volebním 

období. Navrhovaná výše odměn je jedna z nejnižších v okolí. Za posledních 8 let odměny 

neuvolněných členů zastupitelstva obce zůstaly ve stejné výši. 

Starosta obce se k tomu vyjádřil, že stagnace odměn v minulém volebním období měla i politický 

podtext. Činností je více, než bývalo. Navrhovaná výše odměn je minimální. V okolí se odměny pro 

místostarostu pohybují v rozmezí 15 až 25 tis. Kč. Návrh odměny ve výši 5 tis. Kč je minimální. 

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili poskytnutí odměny za výkon funkce 

neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1.1.2015 měsíčně takto: 

- místostarosta obce  5.000,- Kč 

- člen rady obce   2.500,- Kč (tj. 1.900,- Kč + 600,- Kč jako člen ZO) 

- předseda výboru, komise 2.100,- Kč (tj. 1.500,- Kč + 600,- Kč jako člen ZO) 

- člen výboru, komise  1.200,- Kč (tj. 600,- Kč + 600,- Kč jako člen ZO) 

- člen zastupitelstva obce    600,- Kč 

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

 

Ing. Kozel ještě poznamenal, že se jedná o hrubý příjem podléhající odvodům a dani. 

 

9. Pozemková problematika 

 

Starosta obce Ing. Rosman k tomu uvedl, že původně bylo k projednání 5 případů pozemkové 

problematiky, jeden případ vypadl. Společnost RWE poslala dopis s žádostí o pozastavení projednání 

prodeje pozemku zastavěného regulační stanicí plynu v souvislosti s tím, že budou probíhat stavební 

úpravy této regulační stanice. Ještě neví, jak bude stavba probíhat, zda budou využívat celý pozemek. 

Proto se tento bod nebude na tomto zasedání zastupitelstva obce projednávat. 

 

Darování části pozemku z vlastnictví Mgr. Veroniky Damkové, Ph.D – jedná se o pozemek parc. č. 

2525/7 ve výměře 9 m
2
. Jedná se o část, na niž je nájezd na komunikaci – rádius zatáčení způsobuje, 

že se jezdí po pozemku paní Damkové, je zde zpevnění posypovým materiálem. V této záležitosti 

probíhala s paní Damkovou jednání, jejichž výsledkem bylo, že se dohodli s paní Damkovou na 

darování předmětné části pozemku ve výměře 9 m
2
 obci. Tím se odstraní problém s nájezdem. 

Pozemek je geometrickým plánem odměřen. 
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Diskuse: 

Ing. Jendryščík se dotazoval, zda je správně výměra 9 m
2
. 

Starosta obce tuto výměru potvrdil, jedná se o nájezd do zatáčky. 

Paní Kepenyesová upozornila na skutečnost, že pokud pozemek parc. č. 2525/7 není ještě zapsán 

v katastru nemovitostí, je nutno v usnesení uvést, že se jedná o část pozemku parc.č.2525/4, s čímž 

přítomni souhlasili. 

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili majetkový převod – přijetí daru – části 

pozemku parc.č. 2525/4, nově označené jako pozemek parc. č. 2525/7 orná půda o výměře 9 m
2
 v k.ú. 

Dětmarovice, zastavěného komunikací, dle návrhu vlastníka pozemku paní Mgr. Veroniky Damkové, 

Ph.D. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

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

 

Nabídka daru pozemku parc.č. 3121 ostatní plocha ostatní komunikace ve výměře 727 m
2
 v k.ú. 

Dětmarovice z vlastnictví pana Břetislava Graběce do vlastnictví obce. Jedná se o pozemek, na němž 

se nachází komunikace. 

 

Diskuse: 

Paní Kepenyesová se dotazovala, zda tento pozemek navazuje na obecní pozemky, na což ji bylo 

odpovězeno, 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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili majetkový převod – přijetí daru – 

pozemku parc.č. 3121 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 727 m
2
 v k.ú. Dětmarovice 

zastavěného komunikací, dle návrhu vlastníka pozemku pana Břetislava Graběce. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

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

 

Nabídka daru pozemku parc. č. 3115 ostatní plocha ostatní komunikace ve výměře 843 m
2
 v k.ú. 

Dětmarovice. Tento pozemek navazuje na pozemek pana Břetislava Graběce.  

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili majetkový převod – přijetí daru – 

pozemku parc.č. 3115 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 843 m
2
 v k.ú. Dětmarovice 

zastavěného komunikací, dle návrhu vlastníka pozemku pana Vladimíra Slezáka. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

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

 

Návrh kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č. 4391/3 v k.ú. Dětmarovice ve výměře 4000 m
2
. 

Starosta obce uvedl, že se jedná o pozemek, jehož koupi odsouhlasilo zastupitelstvo obce, byl 

geometricky odměřen. Jedná se o pozemek v centru obce nad pozemky p. Voláka. Navrhovaná 

dohodnutá kupní cena je 300,- Kč/m
2
. 
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Diskuse: 

Paní Formandlová se dotazovala, proč se kupuje zrovna tento pozemek, proč nebyla udělána veřejná 

nabídka na koupi pozemku, třeba by se našly jiné pozemky v centru obce za jinou cenu. 

Pan starosta odpověděl, že v centru obce moc pozemků pro stavby není. I projektant kladně hodnotil, 

že se jedná o pozemek orientovaný na jih, jsou zde inženýrské sítě, je v centru obce a přitom na okraji. 

Paní Formandlová uvedla, že u p. Střelcové je obdobná plocha, třeba by ji chtěli nabídnout k prodeji. 

Je třeba dát možnost vlastníkům přihlásit se. 

Pan starosta sdělil, že pozemek byl již zastupitelstvem vybrán, teď už se to nemění. 

Ing. Bednár konstatoval, že byly přijaty darem dva pozemky, proč, za jakým účelem byly přijaty 

plochy komunikací. 

Starosta obce odpověděl, že na pozemku pana Graběce je část vyasfaltovaná. 

Ing. Bednár uvedl, že v minulém roce zastupitelstvo obce řeklo, že obecní pozemky, na nichž se 

nacházejí komunikace, věnuje veřejnému užívání. Chce vysvětlení, když nyní silniční správní úřad 

z nich dělá veřejně nepřístupné komunikace. 

Pan starosta sdělil, že když tyto komunikace udržujeme, chceme, aby byly obci darované. 

Pan Tomčík uvedl, že když je to obecní, tak obec nebude klást překážky tomu, aby se po 

komunikacích jezdilo. 

Ing. Bednár má za to, že se přijímají za účelem veřejně přístupných komunikací. Ptá se, proč se potom 

tyto prohlašují za veřejně nepřístupné komunikace. 

Pan starosta se vyjádřil, že to, o čem pan Bednár hovoří, je jiná problematika. Tato se zde dnes neřeší, 

řeší se jen dar. Prosí o další diskuse ke koupi pozemku Bednarčíků. 

Ing. Jendryščík podpořil názor pana starosty, že pozemek  parc.č. 4391/3 je atraktivní pro obec, aby se 

do budoucna potom nerozparcelovával, je ideální pro obecné veřejné stavby a je nyní příležitost k jeho 

koupi. Dotazuje se, zda máme k tomuto pozemku nějakou porovnávací cenu. Nechtěl by, aby se 

říkalo, že to bylo přeplaceno. 

Pan tajemník sdělil, že je na tento pozemek zpracován znalecký posudek znalcem, který tuto cenu 

uvádí jako obvyklou cenu, odpovídá 300,- Kč/m
2
, tudíž za oddělený pozemek 1.200 tis. Kč. Posudek 

je zpracován a je k nahlédnutí. 

Ing. Svrčina konstatoval, že pozemky v centru obce se prodávají za vyšší ceny. 

 

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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, 

a Miroslav Wowra schválili uzavření kupní smlouvy o koupi části pozemku parc.č. 4391/2 nově 

označené jako pozemek parc.č. 4391/3 – orná půda o výměře 4000 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví 

Ing. Jiřího Bednarčíka, bytem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Ing. Zdeňka Bednarčíka, bytem 

Havířov, Šumbark a Jiřiny Suchankové, bytem Karviná, Hranice za dohodnutou kupní cenu 300,- 

Kč/m
2
. Náklady spojené se zápisem vkladu práv v katastru nemovitostí ponese kupující. 

Nikdo nehlasoval proti navrženému usnesení, hlasování se zdrželi Jana Formandlová Josef Tomčík. 

 

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

dokumentace 

 

Starosta obce uvedl, že dle ustanovení zákona o územním plánování a stavebním řádu musí být určen 

člen zastupitelstva obce pro zpracování a změny územního plánu. Pravděpodobně 28. ledna 2015 se 

uskuteční zasedání zastupitelstva obce pro schválení nového územního plánu. V souvislosti 

s probíhajícími korekcemi návrhu nového územního plánu nebylo možné jej zatím schválit. Do 16. 

ledna by obec měla obdržet všechny podklady potřebné pro schválení územního plánu. Rovněž ihned 

bude zahájena změna č. 1 nového územního plánu, jelikož požadované změny již v novém územním 

plánu nemohou být zahrnuty. Změna bude probíhat zhruba jeden až jeden a půl roku, bude řešit to, co 

tíží občany, to je stavby rodinných domků. 

 

Diskuse nebyla k tomuto bodu programu 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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili po projednání pana Ing. Ladislava 

Rosmana jako určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené 

s pořizováním územně plánovací dokumentace obce na volební období 2014 – 2018. 

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

 

11. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2015 

 

Návrh plánu práce zastupitelstva obce pro rok 2015 obdrželi členové zastupitelstva obce v písemných 

materiálech. 

 

Diskuse. 

Ing. Jendryščík požaduje doplnění plánu práce zastupitelstva obce, a to na červnovém zasedání zařadit 

bod „Informace o stavu přípravy obecní kanalizace a obchvatu obce“a na prosincové zasedání nový 

bod „Informace o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní akce“. 

 

Pan starosta informoval přítomné, že s občanem panem Gulcem navštívili Ředitelství silnic a dálnic 

v Ostravě kvůli problematice obchvatu obce. Ekonomický efekt obchvatu je malý. Po roce 2027 by se 

mohlo o něm uvažovat, a to v době, kdy naroste počet projíždějících aut z dnešních 11600 aut až na 20 

tis. vozů. Na ŘSD pořídili záznam z jednání, zástupci ŘSD jej dopracují. Vyměnili si názory – 

výsledkem je, že ŘSD v Ostravě o tom nerozhoduje. Jsou to politická rozhodnutí na nejvyšších 

místech. Chyba je v tom, že se neustále mění lidé na ministerstvu, je nový ministr dopravy, budou 

noví jeho spolupracovníci. Situace je špatná. V roce 2010 s Ing. Víchou měli vystoupení k této 

problematice v televizi s panem náměstkem pro rozvoj, kde si vykládali, že v roce 2017 by se asi 

mohlo stavět, nestane se tak. V roce 2015 bude probíhat měření hustoty dopravy. Obec si nechala 

provést sčítání dopravy – přes obec jezdí denně (mimo soboty a neděle) ve špičce přes 11 tis. aut. Za 

obchvat je třeba neustále bojovat. Někde jsou úspěšnější, daří se jim obchvaty prosazovat. Je možno 

dokumentovat vyvinuté úsilí obce o prosazení obchvatu. I v letošním roce se pro to udělá maximum 

spolu se Skřečoněm, který je na tom podobně jak naše obec. 

Na kanalizaci jsou 3 projekty – první Odkanalizování ZŠ a Šlog, druhá etapa navazuje na tuto, 

zpracovává se projet. Třetí je kanalizace Koukolná. Je potřeba vyřídit stavební povolení. Jakmile 

budou na tyto stavby vyhlášeny dotace, budeme o ně žádat. 

V dotacích jsme obdrželi 13 mil. Kč, 345 tis jen na územní plán. Letos se budeme snažit získat 

miliony. Záleží, jak budou vyhlášeny programy z ministerstva ŽP. 

Pan Gulec se vyjádřil, že zde bylo řečeno vše, záleží na pražském vedení, jak se k požadavku obchvatu 

postaví. V Ostravě nic nemohou udělat, vše závisí na Praze. 

Pan Tomčík se vyjádřil, že ŘSD v Ostravě o ničem nerozhoduje. Má zkušenosti z toho, jak vyřizoval 

dva roky vodovodní přípojku pro kostel. 

Pan starosta uvedl, že do roku 2013 se záležitosti vyřizovaly v Brně, nyní v Ostravě. 

Ing. Jendryščík se vyslovil, že děkuje za tyto aktivity. Měl by se obchvat prosazovat, úspěch je však 

problém. Na silnici byly instalovány semafory pro bezpečnost, komplikuje se tím průjezd vozidel. Měl 

by se zvýšit nátlak na prosazení dalších přechodů pro chodce, v centru alespoň zvýšit počet přechodů o 

dva. Lidé se při přechodu silnice nebudou vracet o 50 m na stávající přechod. Rovněž v Koukolné u 

mateřské školy by měl být přechod. 

Dle názoru Ing. Jendryščíka by se v centru obce zřídit více přechodů pro chodce. Přechod u prodejny 

potravin. Chodí hodně dětí, pomáhá to i tam, aby byl proveden obchvat. Až bude obchvat Karviné, 

bude jezdit zde ještě více vozidel. Každá aktivita je dobrá a děkuje za ni. 

Pan Gulec se vyslovil, že je potřeba řešit křižovatku u DPS buď jako řízenou semafory nebo kruhový 

objezd. Špatně se zde vyjíždí, byly už zde 2 těžké dopravní nehody. 

Pan starosta přiznal, že křižovatka je špatná, optimální by bylo zde zřídit kruhový objezd. Je to jedna 

z priorit, které je potřeba řešit. 
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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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili plán práce Zastupitelstva obce pro rok 

2015 dle předloženého návrhu doplněného o schválené rozšíření. 

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

 

12. Návrh smlouvy – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. 

 

Pan starosta sdělil, že se jedná o smlouvu, na jejímž základě bude poskytnuta obci dotace na stavbu 

semaforů v obci ve výši 942 tis. Kč. 

Diskuse nebyla k tomuto bodu programu 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. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, 

Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Regionální rady“ pro realizaci projektu „Přechody pro chodce řízené SSZ 

v Dětmarovicích“ dle předloženého návrhu. 

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

 

Diskuse: 

Ing. Bednár konstatoval, že v čele obecního úřadu stojí starosta, místostarostové, tajemník. Kdo z nich 

mu může zodpovědět dotaz. V červnu loňského roku schválilo zastupitelstvo obce veřejné užívání 

komunikací ve vlastnictví obce. Chce vysvětlit, kdo je víc – obec jako vlastník nebo úředník?  Na 

jedné straně je zde rozhodnutí zastupitelstva obce, které věnovalo pozemní komunikace veřejnému 

užívání a na druhé straně rozhodnutí p. Popiolkové o cestě, která je v majetku obce, obec se o ni stará, 

věnovala ji veřejnému užívání, ale paní Popiolková ji uznala jako komunikaci veřejně nepřístupnou. 

Co je víc – názor úředníka nebo názor vlastníka. 

Pan starosta sdělil, že problém této komunikace je složitý, který se nepodařilo za čtyři roky zatím 

vyřešit, takže se teď nevyřeší. Jde tu o právní názor. 

Ing. Bednár oponoval, že jezdit se nebude, protože jsou zde stará věcná břemena, proto je veřejně 

nepřístupné. Správní řád říká, že když se jednou rozhodne, v obdobných případech se má rozhodnout 

stejně. Takže komunikace s věcnými břemeny budou neveřejné, i když byly vlastníkem věnovány 

veřejnému užívání. 

Pan starosta uvedl, že v tomto konkrétním případě krajský úřad potvrdil veřejnou nepřístupnost. 

Ing. Bednár oponoval, že následně zastupitelstvo rozhodovalo o veřejné přístupnosti komunikací. 

Myslí si proto, že vlastník je víc. 

 

Ing. Jednryščík uvedl, že chce zastupitelstvu obce předložit konkrétní návrh své strany. Každá strana 

by teď měla prosazovat, co měla ve volebním programu. Připravil dvoustránkový materiál, kde jsou 

všechny konkrétní akce – nakonec tento materiál všem rozdá, aby se na to podívali a na dalším 

zastupitelstvu postoupili dále. Myslí si, že by to tak měly udělat všechny strany, aby se udělal seznam 

všech společných a potom i konkrétních návrhů, které by se měly ve volebním období připravit a 

realizovat. 

Dále k programu rozvoje obce - vyzývá všechny členy zastupitelstva obce – dostali příručku, ve které 

v kapitole č. 6 se hovoří o strategickém rozvoji obce a programu rozvoje obce, vazba na územní plán a 

další věci – je to zde popsáno. Apeluje na všechny, aby se na to podívali. Je aplikace, jak se programy 

rozvoje obce dají zpracovávat. Není to jednoduchá věc. Náš program zmiňuje kanalizace, cesty a 

nějaké drobnější akce. Není to však jen o investicích. Struktura materiálu je jiná, na webu se mohou 

podívat. Obec, která má 250 obyvatel, ten program má zpracovaný na 250 stran. Může se kliknout na 

obec, tam je vidět, že mají zpracován program rozvoje obce. Struktura je analytická a ta je velice 

podstatná. Zastupitelstvo obce ke své rozhodovací činnosti musí mít informace a tyto jsou v té první 



12 

 

části programu rozvoje obce. Je na to podpora, metodické pokyny, dá se to naučit přes počítač. Prosí 

členy zastupitelstva obce, aby této problematice věnovali nějaký čas a podívali se na to a na dalším 

zasedání o tom pohovořili. Musí se udělat realizační skupiny a zapojit se do toho všichni – občané, 

sdružení, spolky i velké podniky v obci a zpracovat takový podklad, který by byl základní pro členy 

zastupitelstva pro objektivní rozhodování. 

Ještě má připomínku k čerpání fondů, je možné se veřejně podívat, jak naše obec dotace čerpala. Jsou 

tu strukturální fondy evropské, je tu vyspecifikovaná celá republika, může poskytnout adresu, kde se 

to dá najít. Má rovněž porovnání sousedních obcí, může předat zájemcům. Je to nestranný materiál, 

agendu udělala česká televize, jsou tam pravdivé údaje. To, že obec získala 13 mil. Kč na dotacích, je 

pravda. Na druhé straně jsou tu vyspecifikované fondy, je třeba se do toho zapojit a ty peníze shánět 

jinde. Je mu líto, že třeba u Dolní Lutyně nebo Petrovic se objeví 100 mil. Kč na kanalizaci a my to 

nemáme. Možná jsou tam nějaké podmínky, proč to nemáme. Každého napadne, proč to města a obce 

v okolí mají a my ne. 

Pan starosta uvedl, že oni měli projekt kanalizace již v roce 2005, my jsme v roce 2011 vybírali místo, 

kde umístíme čistírnu odpadních vod. Začínali jsme ve středu obce od nuly. Oni pracovali na dotacích 

daleko dříve. Pokud jsme mohli kanalizaci přihlásit na dotaci, tak jsme to udělali, bohužel nám dotace 

nebyla přiznána i když jsme dvakrát o ni žádali, pokaždé bylo přiznání dotace zamítnuto. 

Paní Formandlová se vyjádřila, že v době, kdy se vybíralo umístění ČOV v centru obce, byl již projekt 

kanalizace v Koukolné podaný a zamítnutý. Ona se zúčastnila v Praze jednání, kde bylo hovořeno o 

silničním obchvatu obce. Obchvat Dětmarovic nespadá do kategorie důležitých staveb. Existuje 

tabulka seřazení staveb podle důležitosti, naše obec je na konci. Jinak 13 mil. Kč na dotace pro obec je 

nic. Všude píšeme, že obec nemá dluhy a má dost peněz. Nikdy jich nebudeme mít dost, aby všichni 

občané byli spokojeni. Nyní obec propásla podporu na poskytování sociálních služeb. Uklizečka 

v DPS nemá celý úvazek. Obec mohla celu tu mzdu dostat z dotace, mohli jsme uklizečku mít zdarma, 

podpora pro tento účel se dá čerpat na mzdy. Proč se nežádalo? Bude z ministerstva rozvoje vyhlášena 

v r. 2015 podpora na silnice II. a III. tříd. 

Ing. Kozel uvedl, že my nemáme silnice II. a III. tříd – ty jsou krajské, my máme jen místní 

komunikace. 

Pan starosta se vyjádřil, že bude rád, když bude existovat spolupráce v té složité mašinerii poskytování 

dotací.  Je třeba mít připravené projekty. V návrhu máme x projektů. Bez projektů nic nelze dělat. Je 

vždy třeba mít územní nebo stavební povolení. Záleží na nás, jak si připravíme pořadí důležitosti 

těchto věcí. Bez připraveného projektu se nemůžeme přihlásit na žádnou dotaci. Je třeba si začátkem 

roku říct, co v kterém roce uděláme, je připraveno až do roku 2020, co bude prioritou řešit. Je zde 

nějaký navržený materiál, je třeba se na něj podívat a tento se může dopsat, přepsat, změnit a hledat 

nějaké optimum. 

Strategický plán rozvoje obce byl chválen v roce 2006. Tyto plány se dělají na 15 až 20 let. Kdo chce, 

může si jej přečíst. Podle něj je tento plán už dávno překonaný, zastaralý.  Když se zpracuje dnes, za 5 

let už bude zastaralý. Ten z r. 2006 říkal, že obec nepotřebuje sběrný dvůr a nepotřebuje bankomat. 

Časem to bylo jiné. Strategický plán je potřebná věc, musí tam však být aktuální potřeby obce. Dá se 

kolem toho diskutovat. Mohou se domluvit na postupu, který si potom schválí a bude platit pro určité 

období. Určitý výhled zde zpracován je, dá se měnit, přidat, zaměřit na dotace. Je třeba včas upozornit, 

že už je na daný účel dotace. Jestli byla dotace na uklizečky, o tom opravdu neví. 

Paní Formandlová se vyjádřila, že u sociálních služeb jsme mohli žádat dotaci na mzdy. Uklizečka 

nemá celý úvazek, DPS je velká, spousta oken, bylo hodně práce po zateplení budovy, mohli jsme ji 

lépe platit a obec by to nic nestálo. 

Pan Wowra se dotazuje na finanční pomoc na obnovu fary 300 tis. Kč pro rok 2015. 

Pan starosta uvedl, že to souvisí s tím, jak vypadá kostel, vzhled okolí, okna, průčelí. Je to církevní 

majetek, podpora byla v posledních deseti letech vždy v desítkách tisíc Kč, nejvíce 60 tis. Kč. Nyní 

navržen příspěvek 300 tis. Kč, který je řádově někde jinde. Jestli zastupitelstvo řekne, že je to málo a 

dáme 500 tis. Kč, záleží na rozhodnutí zastupitelstva. Farnost vlastní 7,2 ha polností, jsou v jejich 

majetku, některé z pozemků jsou i zastavitelné, je v nich velká hodnota. Církev dostává zpět majetky 

v milionových hodnotách, my ji chceme dát 300 tis. Kč. V r. 2015 by to podpořil, ve výhledu dávat do 

církevního majetku peníze však nechce. Jsou tu církevní restituce. Je třeba vidět, jak si oni poradí. 

Pan Tomčík se ptal pana Wowry, co mu na té částce vadí – je to málo nebo moc? 

Pan Wowra se vyjádřil, že byly církevní restituce. 
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Pan Tomčík uvedl, že farnost Dětmarovice tu nemá nic, všechno se týká Prahy a tak dále. 

Pan starosta sdělil, že polnosti mají, mají 7,2 ha.  

Pan Tomčík uvedl, že 40 roků tu komunisté vládli, ten kostel mohli celou dobu podporovat. 

Pan starosta konstatoval, že diskuse je zajímavá. Do března se může vše dopracovat. 

Děkuje všem i občanům za diskusi, všem přeje hezké svátky. 

 

Paní Čempelová pozvala všechny na novoroční koncert, který se uskuteční v kostele po mši v 15 

hodin odpoledne, bude zde vystoupení paní Hanychové, vstupné je dobrovolné, použije se na opravu 

varhan. 

Pan Tomčík se dotazuje, zda varhany spadají pod chráněnou památku nebo kulturní dědictví? 

Paní Formandlová uvedla, že pokud se jedná o kulturní dědictví – v r. 2015 možno požádat o dotaci. 

Paní Čempelová konstatovala, že kostel je státem chráněna kulturní památka. 

Ing. Jendryščík uvedl, že kulturní památkou je kostel včetně mobiliáře – chtějí vysvětlit, zda varhany 

jsou rovněž považovány za kulturní památku. Byl by to pak jiný přístup a varhany by se daly kvalitně 

opravit. Jedna občanka po koncertě poslala na účet farnosti příspěvek 20 tis. Kč na opravu varhan. 

Včera se uskutečnila schůzka s odborníkem, oprava varhan bude probíhat na etapy. Je potřeba je uvést 

do dobrého stavu – je to chlouba naší obce. Kostel je celé obce. Kostel byl, je a bude. Nemělo by to 

být politickou věcí. Je tu atraktivní pozemek za kostelem, jinak jsou ve vlastnictví farnosti jen močály. 

Lesů je tu málo a jsou ve správě biskupství. U zemědělských pozemků jde z nájmu 30 % na 

biskupství. 

Názorem paní Čempelové je, že by všichni občané měli vnímat kostel jako památku a starat se o něj. 

Je to dominanta obce. 

Pan starosta konstatoval, že za poslední roky se snažili venek kostela opravit, je tam pořád co dělat. 

Kostel je důstojná stavba. 

 

13. Závěr 

 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.15 hodin. 

 

 

 

 

 

      

Ing. Ladislav Rosman v.r. 

starosta obce 

 

 

    

Ing. Miroslav Kozel v.r.      Josef Tomčík v.r. 

 ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

Jarmila Popiolková v.r. 

zapisovatelka 
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Přílohy: 

- usnesení 

- pozvánka 

- Rozpočtová opatření 

- Rozpočtové provizorium obce pro první čtvrtletí 2015 

- Žádost SK Dětmarovice o zálohu dotace na činnost v roce 2015 

- Stanovení počtu členů a volba členů finančního výboru 

- Stanovení počtu členů a volba členů kontrolního výboru 

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

- Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 

- Žádost RWE GasNet, s.r.o. o pozastavení odkupu pozemku parc.č. 73/2 k.ú. Koukolná 

- Nabídka paní Mgr. Veroniky Damkové k darování části pozemku parc.č. 2525/4 

označeného jako parc.č. 2525/7 v k.ú. Dětmarovice 

- Nabídka pana B. Graběce k darování pozemku parc.č. 3121 v k.ú. Dětmarovice 

- Nabídka pana Vladimíra Slezáka k darování pozemku parc.č. 3115 v k.ú. Dětmarovice 

- Návrh kupní smlouvy na koupi pozemku nově označeného jako pozemek parc. 4391/3 

v k.ú. Dětmarovice 

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

dokumentace 

- Plán práce zastupitelstva obce na rok 2015 

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (semafory) 

- Presenční listina 

 


