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Z á p i s  
 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne  

18. března 2015 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 

Miroslav Wowra 

 

Omluveni: 

Ing. Leonard Mynář 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014 

3. Účetní závěrka obce se stavem k rozvahovému dni 31.12.2014 

4. Rozpočet obce Dětmarovice na rok 2015 

5. Žádost farnosti o dotaci 

6. Žádost SK Dětmarovice o dotaci 

7. Žádost TJ Sokol o dotaci 

8. Žádost Českého zahrádkářského svazu o dotaci 

9. Dar na ekologické vytápění 

10. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2015 

11. Pozemková problematika 

12. Zřízení věcných břemen ve prospěch obce na stavbu kanalizace ZŠ – Šlog 

13. 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. Konstatoval, že členům zastupitelstva obce byly u presence předány ještě dodatečně 

podklady, a to tabulka s rekapitulací staveb obce s podporou dotací za období 2011-2015, Seznam 

dotovaných kotlů Kotlíková dotace, vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice a 

Stanovisko k předanému „materiálu“ týkajícímu se usnesení rady obce zastupitelkou za ČSSD. 
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Starosta obce navrhl, aby členy návrhové komise pro přípravu usnesení z tohoto zasedání 

zastupitelstva obce byli zvoleni: předseda Ing. Marek Svrčina, členové  -  Miroslav Wowra 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, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra tento návrh schválili. 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Kamila Badurová a Mgr. Michaela Kaděrová, 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. 

Ing. Kozel navrhl, aby bod 4. programu byl rozšířen o opětovné projednání usnesení týkajícího se 

uspořádání obecní slavnosti, a to změna výše částky na uspořádání slavnosti.  

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

navrhovaného rozšíření: 

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, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra schválili program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky doplněný o bod: 

- Úprava výše nákladů na uspořádání obecní slavnosti (bude projednáno v rámci bodu 4. programu) 

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

 

2. Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 

 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel uvedl, že všichni se mohli seznámit s tím, co je rozpočet, čím 

se řídí. Plněním rozpočtu se zabývají jednotliví zaměstnanci obce, vždy se k plnění rozpočtu stavěli 

zodpovědně, taktéž k plnění rozpočtu obce zodpovědně přistupovalo i vedení obce. Vždy jsou nějaké 

jiné názory na potřebnost jednotlivých výdajů.  

Závěrečný účet za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015 je v členění podle zákonných kritérií. 

Zákon nestanoví, do jakých podrobností má být rozpočet předkládán, jsou dány pouze zákonné 

ukazatele. Všichni se tím řídí. Do podrobností je rozpočet rozepsán v účetnictví, řídí se tím, co 

rozhodlo zastupitelstvo obce a rada obce. Věří, že to všichni chápou. Nikdo se nebrání diskusi a  

konzultaci jednotlivých rozpočtových položek.  

 

Do jednání zastupitelstva obce se dostavil Mgr. Libor Stáňa. 

 

Závěrečný účet obce za rok 2014 – členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu písemné 

podklady. Ing. Kozel seznámil přítomné s nejzákladnějšími údaji, kolik činily v loňském roce daňové 

a nedaňové příjmy a transfery. Celkové příjmy dosáhly 63 mil. Kč. Pokud se jedná o výdajovou část 

rozpočtu, nejvyšší neinvestiční výdaje byly vynaloženy na opravy komunikací, výkon místní správy, 

příspěvek příspěvkové organizaci obce Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice. V investiční 

části rozpočtu byla vynaložena částka 10,5 mil. Kč, z toho na stavby 7,3 mil. Kč. Největší částka 

připadá na zateplení DPS 670 ve výši 3 mil. Kč. Na tuto stavbu byla přiznána dotace. Dále byla mimo 

jiné realizována stavba dvou inteligentních semaforů, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení 

v Dělnickém domě a další stavby. Kontrolní skupinou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byl 

v únoru proveden přezkum hospodaření – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále bylo 

konstatováno, že nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce 

v budoucnosti. Závěrem Ing. Kozel poděkoval všem – úřadu i zastupitelům - za aktivní a zodpovědný 

přístup při plnění rozpočtu. 

 

Pan starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce pana faráře P. PaedDr. ThLic. Marcela Puváka a 

vyjádřil přesvědčení, že pan farář se vyjádří v diskusi k žádosti po poskytnutí finanční dotace místní 

farnosti. 
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Ing. Kozel ještě uvedl, že předložené materiály byly projednány finančním výborem dne 23.2.2015. 

Finanční výbor doporučuje tyto materiály schválit. 

Pan starosta vyslovil pochvalu nové paní účetní Ing. Kozielové, která začala pracovat v srpnu 

loňského roku. Auditoři její práci velmi kladně hodnotili. Účetnictví obce je stále komplikovanější a 

náročnější, v okolních obcích tuto práci již vykonávají dvě účetní. Obec má nárůst peněz a s tím i 

nárůst činností. Práce paní účetní si zaslouží uznání. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová se vyslovila, že nejen paní účetní je třeba poděkovat za správné zaúčtování, že je 

vše v pořádku. Hlavní přece ale je, že rada i zastupitelstvo obce rozhodli, aby tok peněz byl využit 

správným směrem. 

Pan starosta se vyslovil, že pro rozhodnutí, jak mají být peníze využívány, je zde rada a zastupitelstvo 

obce, zde jde ale o správnost účetních dokladů. 

 

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, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra schválili celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce 

Dětmarovice za rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za 

rok 2014, a to bez výhrad. 

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

 

3. Účetní závěrka obce se stavem k rozvahovému dni 31.12.2014 

 

Předseda finančního výboru uvedl, že veškeré materiály k tomuto bodu jednání členové zastupitelstva 

obdrželi. Je to vyjádření hospodaření obce v účetní kategorii – co vyžaduje účetnictví. 

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, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2014. 

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

 

4. Rozpočet obce Dětmarovice na rok 2015 

 

Starosta obce uvedl, že v programu rozvoje obce jsou v části projektová dokumentace i projekty, které 

se budou realizovat v budoucnu. Informoval, které nejdůležitější akce jsou pro letošní rok navrhovány. 

Jsou to výstavba kanalizace, oprava komunikací, ochrana proti živlu i přívalovým srážkám. Je třeba se 

připravit. Akce sociálního charakteru – je to důležitá oblast, je zde třeba zkvalitnit a prohloubit 

činnosti. Začíná pracovat sociální komise. Bude se zaměřovat na stárnoucí obyvatelstvo s cílem 

ulehčit jim životní podmínky.  

Letošní rok je rokem projektů. Projekty je třeba připravit, aby se mohlo investovat a rovněž aby obec 

byla připravena požádat o dotace. Termíny pro přihlášení na dotace jsou cca 30 dnů. Je zde určité 

nasměrování – vybrali jednotlivé položky do projektování v souladu se záměrem rozvoje obce do r. 

2018, resp. 2020. Existuje zde systém zásobníku realizací MAS zpracovaný do r. 2018. Společně 

s Mgr. Stáňou v tabulce MAS budou připravovány položky, které by bylo možno pro obec realizačně 

využít. Budou v kontaktu s podnikateli, kteří jsou do systému MAS rovněž zapojeni a mají možnost 

využívat finanční prostředky pro své činnosti. Do 25.3.2015  je nutno připravit tabulku pro MAS řešící 

činnosti do r. 2020 dle našeho plánu rozvoje obce. Některé z těch položek jsou v rozpočtu r. 2015.  
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Z podnikatelských projektů to musí být takové projekty, které budou prospěšné nejen pro podnikatele, 

ale hlavně pro občany. Pokud se týká rozpočtu, ten je rozepsán ve zde předkládaných tabulkách. 

Kdokoli se může s nimi seznámit. 

  

Diskuse: 

Paní Formandlová konstatovala, že u některých položek je nárůst oproti loňskému roku. Dotazovala 

se, zda se dělá nějaký rozbor, proč k tomu dochází?  U školy chápe nárůst a vítá realizaci hřiště. Mrzí 

ji však, že obec přispívala na jeho realizaci částkou 2 mil Kč, když v té době byla realizována hřiště 

v Karviné z dotací. Je ji líto obecních peněz. Položka 3113 výdaj 6.080 tis. Kč o co se jedná? Položka 

6112 zastupitelstvo obce čerpáno loni bylo 1.049 tis. Kč, letos je nárůst na 1.294 tis. Kč. 

Pan starosta sdělil, že položka 3113 představuje příspěvek škole na provoz. Pokud se jedná o dotace 

škole na hřiště, ve srovnání s Karvinou jsme na dotaci nedosáhli. Dotace se přidělila jako balík ve výši 

20 mil. Kč, prostředky dostala Karviná. Obec dotaci nedostala. Dnes je dotace na vozidla pro sociální 

služby. Dotace je v celkové výši 2 mil. Kč s tím, aby se obce domluvily a vozidla koupily. Nikdo se 

však nedomluví. Taková dotační politika se mu nelíbí. S ředitelem školy vyhledávali vhodné dotace na 

hřiště, nepodařilo se takovou dotaci získat, proto se rozhodli nakonec realizovat hřiště z vlastních 

finančních prostředků. V návrhu staveb roku 2015 je zdokonalení jazykové učebny ve škole za 250 tis. 

Kč, dále jsou rozpočtovány finanční prostředky na úpravu okolí školy, kde je potřeba vyměnit 

poškozené dlážděné plochy. 

Paní Formandlová sdělila, že pokud jde o jazykovou učebnu, chystá se výzva pro dotaci, školy mohou 

prostředky získat.  

Pan starosta uvedl, že o dotacích víme, co bude možné uplatnit, uplatníme. Dotace se obec snaží 

získávat, je to však někdy velmi složité, například dotace na dovybavení sběrného dvora, jsou tam pro 

obec nesplnitelné podmínky. Získávání dotací je věc složitá a časově náročná. 

Paní Formandlová uvedla, že v okolních obcích to jde. U drtiče větví je 50 tis. Kč ve službách, je to 

zřejmě na zpracování žádosti, je to 25 % ceny. 

Pan starosta odpověděl, že jsou to finanční prostředky na zpracování přihlašovací dokumentace na 

dotaci se započítáním určité rezervy, záleží na druhu dotace. V případě kanalizace za zpracování 

dotace může být  zaplaceno i několik set tisíc korun, nechají si draze zaplatit, takový je však systém. 

Paní Formandlová se vyjádřila, že pokud by to bylo správným směrem, tak by ji to nemrzelo. Když se 

dá žádost zpracovat odbornou firmou, pak je to drané, ať však neříkají, že jsou tu nároky na práci 

zaměstnanců. 

Pan starosta oponoval, že obec dělá ročně kolem 40 výběrových řízení, ke každému výběrovému 

řízení je smlouva, je náročné pro jednoho člověka, protože po skončení stavby nejméně ještě půl roku 

probíhají neustálé korespondence s poskytovatelem dotace k ukončení akce. Je to velké papírování, 

kdo s tím nepracoval, nemůže vědět, jak je to náročné. 

Paní Formandlová oponovala, že i jiné obce o dotace žádají. 

Paní Čempelová se vyjádřila, že částka 50 tis. je za zpracování žádosti. Část těchto peněz dostanou za 

zpracování žádosti, pokud je dotace přiznána, dostane firma zbytek peněz. Veškeré podklady pro 

zpracování žádosti musí poskytnout a zpracovat obec, firma pak s těmito podklady pracuje. Firma 

žádost administruje, monitorovací zprávy trvají i pět let od ukončení akce. Firma se po celou dobu 

stará, aby to vše fungovalo. 

Paní Formandlová uvedla, že jsou smlouvy s administrátorskými firmami, že pokud žádost není 

úspěšná, nedostanou vůbec nic. Pokud je smlouva dobře sepsána, mohli bychom na dotaci dosáhnout, 

což by bylo velmi dobré. Dále by se chtěla zeptat k položce 6112, kde je nárůst oproti loňskému roku 

na 1294 tis. Kč. 

Ing. Kozel odpověděl, že je způsobeno tím, že za listopad a prosinec se z důvodu voleb odměny 

členům zastupitelstva nevyplácely, letos jsou odměny již po celý rok. Po 4 roky je to pak stejné. Loni 

z plateb vypadly 2 měsíce. 

Paní Formandlová se dotazovala k položce 6171 místní správa – je zde nárůst ze 7.465 tis. Kč na 

8.525 tis. Kč. 

Ing. Kozielová vysvětlila, že položka je sestavována na základě požadavků včetně započítání určité 

rezervy. 

Paní Formandlová to chápe. Rada zde má však možnost rozpočtových úprav 200 tis. Kč. 
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Ing. Kozielová vysvětlila, proč je požadováno, aby rada mohla činit rozpočtová opatření do 200 tis. Kč 

a ne jak dosud jen 100 tis. Kč. Loni například v souvislosti s volbami byly náklady vyšší než 100 ti. 

Kč, ty se musí zaúčtovat. Částka není kvůli tomu, aby se něco zastíralo, ale aby se to nebrzdilo. 

Paní Formandlová uvedla, že je to asi po vzoru Dolní Lutyně, která má takový manévrovací prostor 

pro radu. 

Pan starosta se vyjádřil, že není to manévrovací prostor ale vůle v rozhodování, zastupitelstvo pak 

následně uvidí, jaké přesuny proběhly. Pokud by to bylo třeba v nízké částce, pak by se zastupitelstva 

musely konat daleko častěji, aby tyto rozpočtové přesuny mohly schválit. 

Paní Formandlová se vyjádřila, že od toho tu zastupitelstvo je. 

Pan Tomčík se vyjádřil, že například v Albrechticích má rada pověření provádět rozpočtová opatření 

do 500 tis. Kč. Rada si nemůže jen tak rozhodnout, protože následně zastupitelstvo obce veškeré 

úpravy schvaluje. 

Paní Formandlová se ptá, zda se jedná o jednotlivé položky nebo se to vztahuje na celé kapitoly. 

Pan starosta uvedl, že může jít i o jednotlivé položky. 

Ing. Kozel se vyjádřil, že třeba u veřejně prospěšných prací je třeba řešit úpravy měsíčně. Zvýšení na 

200 tis. Kč je třeba i vzhledem ke zvyšování cenových hladin, 100 tis. Kč je už více než 10 let, za tu 

dobu se cenové hladiny změnily. Peníze se nemohou ztratit, rada si nic nemůže svévolně dělat. 

Zastupitelstvo by se jinak muselo scházet každý měsíc. 

Paní Formandlová proti tomu nic nemá. Jí se zdá 200 tis. Kč dost, a to z důvodu, že ne všichni mají na 

jednu věc stejný názor a souhlasili by s takovýmto opatřením. Je to její názor. 

Paní Miluše Krůlová, jako bývalá dlouholetá účetní, uvedla, že rada dlouhá léta mívala pověření činit 

rozpočtová opatření do výše 100 tis. Kč. Účetní nemůže zaplatit výdaj, který není pokryt rozpočtem. 

Ať jsou to volby nebo cokoli jiného, pokud není pokryto rozpočtem, nemůže tuto operaci provést. 

Jelikož rada zasedá měsíčně, dá se s placením počkat. U zastupitelstva by to bylo daleko složitější 

časově. Částka 100 tis. Kč je vzhledem k současné cenové úrovni málo. Myslí si, že 200 tis. Kč je 

přiměřená částka. 

Paní Formandlová uvedla, že zde uvádí svůj názor. Zajímá ji ještě položka právní služby, je zde 

nárůst. 

Ing. Kozielová odpověděla, že zde jsou náklady na školení a zpracování dat, programové vybavení, 

nejsou to jen právní služby, je to více položek sloučených pod jeden bod. 

Paní Formandlová se dotazovala, kolik bylo zaplaceno za právní službu v souvislosti s nabídkou 

finančního daru občana obci. 

Pan starosta uvedl, že 20 tis. Kč. 

Pan Tomčík se vyslovil ve věci koupě nového drtiče větví. Navrhuje, aby byl koupen drtič, který by se 

dal zapojit za obecní malotraktor a provádět tak drcení větví na místě. 

Pan starosta uvedl, že je uvažováno s koupí takovéhoto drtiče. Je mobilní, použije se kdekoli. 

Paní Formandlová se dotazovala, zda by nešlo koupit levněji vozidlo, které je v rozpočtu navrhováno 

koupit za 500 tis. Kč. 

Pan starosta sdělil, že tato položka je možná trošku nadsazená. Uvažuje se s koupí vozidla Rapid nebo 

Octavia, ale je třeba si nechat trochu rezervu. Současné vozidlo je už vzhledem k jeho technickému 

stavu potřeba vyměnit. 

Paní Formandlová se dotazovala ve věci zateplení stropu v budově hájenky. Je potřeba opravit kuchyň. 

Pan starosta sdělil, že na hájenku se chce letos obec zaměřit, a to zateplit strop, vyměnit okna, 

postupně provést i odsávání v kuchyni. Strop je slabé místo, utíká přes něj teplo, kondenzuje vlhkost, 

která následně kape dolů lidem na hlavu. 

Ing. Kozel doporučuje, aby v usnesení byl samostatný bod týkající se pověření rady činit rozpočtová 

opatření do výše 200 tis. Kč. 

Dále Ing. Kozel uvedl, že zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.9.2014 schválilo svým 

usnesením č. 469/26 uspořádání obecní slavnosti s celkovým nákladem do 500 tis. Kč. Pro formální 

správnost uvádí, že tato částka je již stanovena od počátku uskutečňování slavností. Na program 

letošních slavností bylo provedeno výběrové řízení. Povedlo se za solidní peníze zajistit vystoupení 

skupiny Olympic. Když se kompletně sečtou náklady, nevejdou se do částky 500 tis. Kč, chybí na 

zajištění celé slavnosti částka asi 30 tis. Kč. Pokud se náklady nenavýší, vznikne asi hodinu a půl 

hluché místo v programu. Požádal proto zastupitelstvo obce o zvýšení částky na 550 tis. Kč s tím, že 
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tento náklad se vejde do celkového nákladu kapitoly kultura. Navrhuje proto zrušení usnesení č. 

429/26 a přijetí nového usnesení – uspořádání obecní slavnosti s celkovým nákladem do 550 tis. Kč. 

 

Výsledky 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, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra schválili schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2015 takto: 

- příjmy celkem 56.884 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem 85.857 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 28.973 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2014 

  ve výši 28.973 tis. Kč. 

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová. Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

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, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili příspěvek z rozpočtu obce pro Základní školu a Mateřskou 

školu Dětmarovice, příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje pro rok 2015 ve výši 6.080 tis. 

Kč s tím, že 260 tis. Kč je určeno na ostatní osobní výdaje a 50 tis. Kč na investice. 

Proti tomuto usnesení nikdo nehlasoval, rovněž se nikdo nezdržel 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, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra schválili Program rozvoje obce pro rok 2015 v oblasti investic takto: 

stavby:  

- profinancování nedokončené stavby parkoviště Koukolná     65.000 Kč 

            - odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích         10.000.000 Kč 

 - rekonstrukce hyg. Zařízení v budově SK       700.000 Kč 

 - zateplení budovy Rumcajs      550.000 Kč 

 - zpevnění břehu potoka Glembovec     400.000 Kč 

 - výměna septiku na žumpu Hájenka     150.000 Kč 

 - výměna septiku na žumpu DPS 960     150.000 Kč 

 - úprava zahrady včetně mobiliáře Rumcajs    300.000 Kč 

 - zateplení stropu v Hájence        60.000 Kč 

 - komunikace v Dolku                 2.500.000 Kč 

    celkem                          14.875.000 Kč 

projekty:   

- profinancování rozpracovaných projektů    579.000 Kč 

 - územní plán obce          70.000 Kč 

 - oprava retenční nádrže za Wowrou     100.000 Kč 

 - rekonstrukce hyg. zařízení v budově SK      30.000 Kč 

 - výměna septiku na žumpu Hájenka       30.000 Kč 

 - výměna septiku na žumpu DPS 960       30.000 Kč 

 - zateplení budovy Rumcajs        40.000 Kč 

 - odvodnění cesty k Bednárovi        30.000 Kč 

 - oprava mostu u hřiště parc. č. 100       60.000 Kč  

 - oprava odvodnění části komunikace na Zálesí (Kleberc)    30.000 Kč 

 - víceúčelové hřiště v Koukolné parc. č. 4042/1      45.000 Kč 

 - výstavba turistické stezky a rozhledny v katastru obce     60.000 Kč 

 - odvodnění místní komunikace parc. č. 2909/4      35.000 Kč 

 - sportovní hřiště na Zálesí parc. č. 2144/1      50.000 Kč 

 - odvodnění místní komunikace parc. č. 2236/1 a 2236/2                35.000 Kč 
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 - studie tech. oddělení majetku obce čp. 1071 (Koukolná)    30.000 Kč 

 - rekonstrukce kotelny + solár DPS 670       40.000 Kč 

 - úprava prostranství před budovou OÚ parc. č. 416     50.000 Kč 

celkem                             1.344.000 Kč 

 

služby (zpracování žádostí, administrace dotace, dozor BOZP stav. dozor): 

 - kanalizace        780.000 Kč 

 - doplnění sběrného dvora o drtič větví a kontejnery     50.000 Kč 

 - odstranění budovy čp. 166                 250.000 Kč 

 celkem                 1.080.000 Kč 

 

stroje a zařízení:           

- motorové vozidlo (pro sociální službu)    350.000 Kč 

- motorové vozidlo (vnitro)      500.000 Kč 

- klimatizace ve smuteční síni      100.000 Kč 

- vlečka za malotraktor          90.000 Kč 

- drtič větví (Sběrný dvůr)      250.000 Kč     

celkem                            1.290.000 Kč 

 

výkup pozemků: 

- výkup pozemků – komunikace              2.070.000 Kč 

- výkup pozemků                2.230.000 Kč 

celkem                  4.300.000 Kč 

 

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová. Nikdo se nezdržel 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, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra ruší usnesení ZO č. 322/16 ze dne 30.11.2005 o přenesení části své pravomoci 

provádět rozpočtová opatření na radu obce a pověřují Radu obce Dětmarovice provádět úpravy 

rozpočtu na straně příjmů v neomezené výši a na straně výdajů do výše 200.000,- Kč v jednotlivém 

případě s možností převodu mezi kapitolami. Zastupitelstvo si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření 

v případě, že jednotlivá rozpočtová úprava na straně výdajů přesáhne částku 200.000,- Kč. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, Jana Formandlová se zdržela 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, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra ruší usnesení ZO č.469/26 ze dne 17.9.2014 a uložili obecnímu úřadu zajistit 

uspořádání 11. obecní slavnosti dne 6.6.2015 s celkovým nákladem do 550 tis. Kč. 
Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová, hlasování se nikdo nezdržel. 

 

5. Žádost farnosti o dotace 

 

K tomuto bodu programu se starosta obce vyjádřil, že spolupráce s panem farářem je dobrá. Je třeba 

opravit budovu fary, je proto třeba letos farnosti více přispět. Pan biskup kladně hodnotí spolupráci 

farnosti s obcí. Za 300 tis. Kč se vše neopraví. V závěru roku je možno se k tomuto problému vrátit, 

pomoc vylepšit faru, aby tato budova nehyzdila obec. Proběhlo jednání s charitou k možnosti využití 

přízemí budovy fary pro účely charity a zkvalitnění sociálních služeb v obci.  

Dále k tomuto bodu jednání vystoupil správce farnosti P. PaedDr. THLic. Marcel Puvák, který uvedl, 

že je mu ctí, že může na zdejším zasedání zastupitelstva obce promluvit. Uvedl, že je zdejším farářem 

od 1.9.2014, pochází ze Slovenska, v roce 2009 se stal farářem, studoval v Itálii, v televizi NOE 

komentuje naživo přenosy. Jako farář slouží v Dětmarovicích a v Doubravě, přišel z farnosti v Orlové. 



8 

 

V posledních desetiletích se fara moc neudržovala. Nyní spolupracuje s farníky. Cílem je, aby fara 

obci smysluplně sloužila. Stav kostelních varhan je špatný, potřebují velmi důslednou ozdravnou kůru. 

Jsou tu dvě naprosto odlišné záležitosti. Každá bude jinak financována. Děkuje starostovi obce za 

vstřícné jednání. S obcí je zde široká spolupráce – byl uskutečněn zájezd do Krakova, konají se 

koncerty. Prosí o poskytnutí příspěvku. Farní budova, která se nachází vedle kostela, by měla sloužit 

především farnosti. Kdokoli by se chtěl tam podívat, rád je provede. Horní patro fary chtějí využít jako 

byt pro kněze. Přízemí je velké, teď jedna místnost slouží jako kaple, je zde kancelář, ideální by bylo 

třetí místnost využít jako sál. Zůstává menší část k jinému účelu. Je zde návrh možnosti spolupráce 

s Charitou Bohumín. Proběhlo s nimi jednání, využít část prostor pro provoz služeb charity. Farnost 

může poskytnout prostory pro jejich zázemí. Je zpracován projekt na opravu budovy s náklady 1 mil. 

Kč. V budově proběhly brigády za účelem vyklizení prostor v přízemí budovy, proběhlo řízení na 

provedení hydroizolace fary, je nutné provést výměnu topení. Je vděčný za příspěvek obce, počítá 

s příjmy z biskupství a dalšími. Pokud se jedná o varhany, ty potřebují generální opravu, pak bude 

zase 50 let pokoj. Náklady na opravu varhan dosahují 2 mil Kč, financování jejich opravy je 

předpokládáno z dotací, grantů, veřejné sbírky. Je prováděna propagace pro opravu varhan, aby se 

dostala tato záležitost na veřejnost. Oprava fary i varhan je přípravou na rok 2020, kdy bude výročí 

150 let od zřízení farností. Opravy směřují k tomu, aby farnost mohla sloužit všem, pro potřeby 

sociální, kulturní i duchovní. 

Ing. Jendryščík doplnil vystoupení pana faráře. Uvedl, že budova fary je v dezolátním stavu. Je 

potřebná kompletní oprava. Na webu farnosti je uvedeno, co se bude dělat. Přízemí je počítáno 

s otevřením navenek. V jedné polovině je uvažováno s polyfunkčním centrem s technickým zázemím. 

Uvažováno s prostory pro výstavy, galerie – pro kulturní charakter. Vše stojí hodně peněz. Je zde 

žádost o finanční příspěvek obce ve výši 500 tis. Kč. Částka je to vysoká. V letošním roce částka na 

opravu budovy přesáhne 900 tis. Kč, z části si budou tyto náklady hradit sami. Budova je podmáčená, 

je třeba její opravu komplexně řešit. Kladně hodnotí, že finanční výbor navrhl poskytnutí příspěvku na 

opravu fary ve výši 400 tis. Kč. Vědí, co to vše obnáší. Mysleli si, že se ušetří na vyřešení odvodu 

splašků přes septik obecní budovy, radou obce jim však bylo toto zamítnuto, takže tato záležitost může 

představovat náklad 50 tis. Kč i vyšší. Je zde na zvážení, zda hlasovat pro návrh finančního výboru – 

poskytnutí příspěvku ve výši 400 tis. Kč. Přízemí budovy fary je možno využít pro obec – pro galerii, 

pro pořádání výstav, kulturní akce. Je to otevřená záležitost, dá se na tom dohodnout. Farní rada bude 

zasedat v pátek. On doporučuje poskytnout příspěvek ve výši 400 tis. Kč. 

Ing. Kozel se vyjádřil, že je pravda, že budova potřebuje rekonstrukci. V minulosti obec jevila zájem, 

kroky se však nepovedly. Byla schválena částka na příspěvky společenským organizacím ve výši 

1.430 tis. Kč. Jestliže se příspěvek farnosti zvýší, zůstane radě k rozdělení mezi malé organizace jen 

částka 160 tis. Kč. Je pro příspěvek teď nezvyšovat, jelikož v průběhu roku nebrání nic tomu, aby se 

mohlo projednat zvýšení částky. 

Pan starosta se vyslovil, že částku 300 tis. Kč na dotaci farnosti pokládá za optimální, rovněž rada 

obce se k této částce přiklonila. V září je možné se k této problematice vrátit a zvážit situaci. Může se 

pak třeba schválit další částka s ohledem na finanční situaci obce. Občanům, i když nechodí do 

kostela, třeba vadí vzhled fary. 

Ing. Jendryščík uvedl, že řešení jsou různá. Byly započaty práce na hydroizolaci, což si vyžádá náklad 

100 tis. Kč. Výměna topení představuje částku 400 tis. Kč, nebude se teď realizovat celé, jen asi za 

250 tis. Kč. Další finanční náklady si vyžádá elektroinstalace, omítky, výměna podlah. Jsou to 

stotisícové částky. Peníze shánějí i jiným způsobem, zatím mají jen příspěvek obce. Pro ně je důležité, 

aby peníze měli v květnu, červnu na financování prací. Jsou to práce investičního charakteru, na jejich 

realizaci je prováděno výběrové řízení. Jsou to peníze vložené do majetku, neztratí se. Je pro ně lepší 

mít peníze teď. Dle jeho názoru se dá nějak zvýšit celková částka na příspěvky. 

Ing. Kozel vyslovil názor, že dnes by se už s výší příspěvků nemělo hýbat – až v červnu. Pro malé 

organizace jsou příspěvky od obce existenční záležitostí. 

Starosta je pro nechat zvýšení příspěvku na druhou etapu. Když bude vidět zlepšení, může se další 

příspěvek dát. 

Ing. Bednár vyslovil připomínku, že teď je jednáno o dotacích a zatím nebylo rozhodnuto, komu co 

dají. Jen částka v rozpočtu. Mohou jednomu přidat a druhému ubrat a tím problém vyřešit. 

Pan starosta se vyslovil, že 150 tis. Kč Sportovní klub dostal v rámci rozpočtového provizoria, je třeba 

dorovnat zbytek. Nesouhlasí se zvýšením příspěvku na úkor Sportovního klubu. 
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Ing. Bednár uvedl, že neříkal ubrat Sportovnímu klubu. Jen navrhoval rozdělit příspěvek Sportovnímu 

klubu na 2 etapy. 

Pan starosta je pro příspěvek 300 tis. Kč, jelikož, jak diskutoval s panem farářem, mají přislíbeny i jiné 

peníze. Mohli by si vzít do doby získání peněz překlenovací úvěr, který by pak mohl být 

profinancován z příspěvku obce. 

Ing. Jendryščík uvedl, že překlenovací úvěr je jedna z možností, kterou budou muset využít. Pan 

starosta má názor, že by se mělo zůstat u 300 tis. Kč. Chápe, že jsou ještě tady další žádosti, jestli se 

tedy nejdříve proberou tyto žádosti a pak se budou schvalovat jednotlivé položky, aby pak nebyli 

vázáni již schválenými věcmi. 

Pan starosta uvedl, že by zůstal u návrhu 300 tis. Kč, jestli chtějí hlasovat o návrhu 400 tis. Kč, mohou 

hlasovat jako o protinávrhu. 

Paní Formandlová uvedla, že minule na zastupitelstvu hovořili, že kostel je dominantou obce, jestli 

nám jde o to, aby to byla krásná budova, měli bychom jim pomoci. 

Pan starosta sdělil, že pokud na to bude ještě letos prostor, obec jim pomůže. 

Pan Tomčík se vyjádřil, že finanční výbor doporučil příspěvek ve výši 400 tis. Kč, kdyby toto 

doporučení bylo přijato radou, byl by klid. 

Pan starosta uvedl, že původní částka byla 300 tis. Kč, byla projednávána radou obce, teď se najednou 

zvýšila na 400 tis. Kč. Jsou na to různé názory. Může se hlasovat o návrhu 400 tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

 

Pro návrh poskytnutí dotace v roce 2015 Římskokatolické farnosti ve výši 400 tis. Kč hlasovali Jana 

Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, a Josef Tomčík. 

 

Pro návrh poskytnutí dotace v roce 2015 Římskokatolické farnosti na opravu farní budovy ve výši 300 

tis. Kč hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Ing. 

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. 

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

Proti tomuto návrhu hlasovali Mgr. Anna Kiková a Miroslav Wowra. 

Hlasování se zdrželi Jana Formandlová a Josef Tomčík. 

 

6. Žádost SK Dětmarovice o dotaci 

 

Členové zastupitelstva obce obdrželi žádost v písemných materiálech.  

Starosta obce uvedl, že si velmi cení práce SK s mládeží, dosahují dobré úrovně, rodiče z okolí 

přihlašují své děti do zdejšího SK. Je pro poskytnutí dotace ve výši dle žádosti. 

 

Diskuse: 

Pan Wowra se dotazoval, zda je možné vědět, co je financováno ze sponzorských darů. 

Ing. Pasz uvedl, že sponzorské dary se týkají A mužstva. Před zhruba 10 lety bylo jasně stanoveno, co 

se bude z čeho financovat. Co se týče energií, autobusů, ty se rozdělily na mládež a pro dospělé. U 

občanských sdružení, která zaštiťují mládež do 19 let, vznikly s.r.o. Obec sport dospělých 

nepodporuje, i když mužstvo A dospělých obec navenek reprezentuje. Sponzoring jde na A mužstvo. 

Jsou tu i soukromé dary do občanského sdružení. I okolní oddíly mají jakoby přebytek peněz na 

mládež, ale je málo peněz na A mužstvo, které je pro tu mládež určitým vzorem. 

 

Z jednání zastupitelstva obce se vzdálila paní Jana Formandlová. 

 

Starosta obce přednesl návrh usnesení - poskytnutí  dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice - na 

činnost  v roce 2015 ve výši 600.000 Kč  s přihlédnutím k poskytnuté záloze dle usnesení ZO č. 21/2 

ze dne 17.12.2014 a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely Zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Ing. Bednár vznesl námitku, že v navrhované částce je zahrnuta částka na projekt a částka na dotaci, 

což by mělo být v usnesení rozděleno. 
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JUDr Pochylý vysvětlil, že podle novely zákona je to správně, pojem na projet zahrnuje obojí – 

projekt i činnost. To, co namítá Ing. Bednár, bude zakotveno ve smlouvě. 

 

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, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra schválili poskytnutí  dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice - na činnost  v roce 

2015 ve výši 600.000 Kč  s přihlédnutím k poskytnuté záloze dle usnesení ZO č. 21/2 ze dne 

17.12.2014 a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely Zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

7. Žádost TJ Sokol o dotaci 

 

Starosta obce k tomuto bodu uvedl, že lze pozitivně hodnotit činnost TJ Sokol. Rovněž oni se zabývají 

prací s mládeží.  

Starosta TJ Sokol Ing. Marek Svrčina poděkoval zastupitelstvu obce za dotaci, kterou loni obdrželi a 

použili ji na investiční opravy v sokolovně. Letos chtějí rekonstruovat venkovní WC- z příspěvku na 

to použijí 150 tis. Kč, zbytek příspěvku použijí na provoz. Dále sdělil, že 19.3.2015 se koná valná 

hromada TJ Sokol. 

Rovněž sdělil, že usnesení zná a jako statutární orgán spolku se zdrží hlasování. 

Pan tajemník uvedl, že podle zákona jako člen zastupitelstva obce hlasovat může, ovšem jestli chce, 

může se hlasování zdržet. 

 

Do jednání zastupitelstva obce se vrátila paní Jana Formandlová. 

 

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, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra 

schválili poskytnutí dotace TJ SOKOL Dětmarovice na činnost v roce 2015 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, hlasování se zdrželi Jana Formandlová a Ing. Marek Svrčina. 

 

8. Žádost Českého zahrádkářského svazu o dotaci. 

 

Ing. Rosman uvedl, že Český zahrádkářský svaz žádá o dotaci 20 tis. Kč na činnost, 40 tis. Kč na 

zpracování projektové dokumentace nové klubovny. Stávající klubovna je ve velmi špatném 

technickém stavu. Dále žádají o 10 tis. Kč na zájezd na výstavu Flora. Celkem je tedy žádáno o 

příspěvek 70 tis. Kč. Dále starosta obce uvedl, že Český zahrádkářský svaz je jednou z nejaktivnějších 

organizací v obci, podílí se na uskutečnění Medových dnů. Svým složením jsou to starší občané, váží 

si jejich práce. 

 

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, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili poskytnutí dotací Základní organizaci Českého 

zahrádkářského svazu Dětmarovice v roce 2015 na činnost ve výši 20.000 Kč, na zpracování projektu 

nové klubovny ve výši 40.000 Kč a na projekt – zájezd Flóra Olomouc ve výši 10.000 Kč a uzavření 
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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. 

 

9. Dar na ekologické vytápění 

 

Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že návrh daru na ekologické vytápění byl konzultován 

v radě obce i  komisi životního prostředí. Je navrhována podpora 15 tis. Kč na pořízení kotle 4 emisní 

úrovně. Dary by měly být poskytnuty vlastníkům těch rodinných domků, kde není zaveden plyn. 

V těchto oblastech by se měl občan rozhodnout pro nový kotel na pevná paliva s menšími emisemi. U 

prezence členové zastupitelstva obce obdrželi seznam dotovaných kotlů. Existuje spousta výrobců, 

kteří kotle nabízejí, nejsou to kotle litinové. Uvedené kotle jsou s ručním i automatickým podáváním. 

Podmínkou pro poskytnutí daru je pořízení kotle 4. třídy spalování, se spodním odhoříváním i se 

zplyňovacím systémem.  I při použití horšího paliva budou produkovat menší emise. Bylo navrženo 

několik variant dotací i zavedení ekologické daně. Zavedení daně by neměl odvahu prosazovat, 

postihlo by to občany. Pokud se jedná o podporu výměny kotlů z dotací ministerstva, peníze jsou 

vyčerpané. Měly by být znova výzva ve II. pololetí. Je pro, aby naši občané mohli dostat i dotaci od 

obce, aby mohli provést výměnu kotlů. Podmínky jsou precizované, mají smysl, je pro pomoc lidem. 

Kotle by se měly postupně měnit, pak bude vidět i smysl této výměny. Vidí nereálné, že by se přestalo 

topit tuhými palivy. 

 

Diskuse: 

Pavel Janeta uvádí, že ve věci topení tuhými palivy psal dopis radě i zastupitelstvu obce. Dotazuje se, 

zda jej zastupitelstvo obdrželo. 

Starosta obce sdělil, že rada obce dopis projednala, byla pro používání automatických kotlů, připustili 

i ručně přikládané kotle 4 emisní třídy. 

Pavel Janeta se ptal, zda byli pro nějaký konkrétní typ kotle. 

Starosta odpověděl že ne, že je tu seznam kotlů, není tam žádný Viadrus, není lobistou svého 

původního zaměstnavatele. 

Pavel Janeta je pro, aby se dotace poskytovaly jen pro kotle s automatickým přikládáním, jelikož 

v nich nelze pálit odpad. 

Paní Formandlová se dotazovala, proč členové zastupitelstva zmíněný dopis nedostali, když byl 

adresován zastupitelstvu. 

Pan starosta uvedl, že dopis projednala rada obce a bylo na něj odpovězeno. 

Pan Janeta uvádí, že předpokládal, že dopis bude předložen zastupitelstvu, proto jej napsal. 

Pan starosta uvedl, že dotace budou směrovány do těch částí obce, kde není plyn. 

Pan Janeta se ptal, proč v materiálech pro zastupitelstvo není všechno. 

Pan starosta uvedl, že s ohledem na to, že situace už je jiná, to nepovažovali za nutné. 

Ing. Bednár se dotazoval, kdo v radě rozhodl, že se zastupitelstvu obce dopis pana Janety nebude 

předkládat. 

Pan starosta zopakoval, že bylo na dopis odpovězeno. Dopis byl psán v době, kdy se mluvilo, že se 

nebude jednat o automatické kotle. Následně byly připuštěny i automatické kotle, tak projednáno 

v radě. 

Ing. Bednár se vyslovil, že občan dal dopis pro zastupitelstvo obce a cenzoři rozhodli, že dopis 

adresovaný zastupitelstvu obce nebude předložen. 

Starosta sdělil, že žádní cenzoři nerozhodli. 

Paní Formandlová nechápe, proč dopis nebyl zastupitelstvu předložen, rada rozhodla jinak. Rada 

mohla rozhodnout, že bylo pozměněno. V rubrice starosty bylo vyloženě napsáno o kotlích s ručním 

přikládáním. Stále bylo hovořeno o kotlích s ručním přikládáním a najednou se hovoří o kotlích 

s automatickým přikládáním. 

Pan starosta vysvětlil, že původně se mělo týkat jen tzv. druhých kotlů v rodinném domku, kde je 

nevyhovující prohořívací kotel. Podle toho psal článek. Od té doby se myšlenkově posunulo, 

projednalo se v radě obce a v komisi ŽP a bylo usouzeno, že je to nutné upravit, a to v první fázi jen 

pro oblasti, kde není zaveden plyn a dále aby tam byly zahrnuty i kotle s automatickým podáváním. 

Pan Janeta se vyjádřil, že kvalitní palivo se prodává. Proč se v okénku nezveřejní informace. 
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Pan starosta odpověděl, že zatím se o tom stále rozhoduje. Až bude rozhodnuto, budou občané 

informováni, kdo má nebo nemá právo na dotaci. Možná později, až budou uspokojeni občané 

v neplynofikované oblasti, bude se uvažovat o dotaci i pro další občany třeba v centru obce. Filosofie 

podpory státem je obcí duplikována. Chceme v obci ještě lepší podmínky. 

Pan Janeta se ptá, co se bude dít s těmi, co dnes čoudí. 

Pan starosta uvedl, že platná legislativa nám nedává možnost jít se do domu podívat, čím kdo topí. 

Pan Janeta namítá, že tam může jít stavební úřad. 

Pan starosta odpověděl, že stavební úřad v tom nepomůže. Loni kontrolovali dýmající komíny, 

hovořili s těmi lidmi, upozorňovali na možnost pokuty. Lidé však dnes vědí, že na ně není páka. 

Pan Tomčík se vyslovil, že kominík když přijde do domu, vidí, že průměr komína neodpovídá 

předpisům. 

Pan starosta uvedl, že kominíci nemají povinnost toto obci oznamovat. 

Pan Tomčík si myslí, že je to problém kominíků. 

Pan Janeta uvádí, že kdysi obec byla čistá, nyní je ovzduší nedýchatelné. Stydí se za to, že se toto 

připustilo. 

Starosta toto chápe, obec se snaží situaci zlepšit. 

Ing. Jendryščík uvedl, že se všichni shodnou na tom, že životní prostředí v obci není dobré. Věřňovice 

jsou známy neustálým překračováním limitu polétavého prachu. V bodě 3. pravidel se hovoří o kotlích 

s ručním přikládáním. 

Pan starosta doplnil, že obojí je možné. 

Ing. Jendryščík uvedl, že jsme obecně na tom špatně s polétavým prachem. Směřovat zlepšení bychom 

měli do těch oblastí, které můžeme sami ovlivnit, aby byla opatření realizována. V kotlích na pevná 

paliva občané spalují vše, co hoří. Jsou občané, kteří topí ekologicky a vedle nich jsou občané, kteří 

smradí topením v kotlích na pevná paliva. Schází zde občanská odpovědnost. Tímto darem pro kotle 

na pevná paliva přispíváme k vytváření polétavého prachu, jehož limity jsou překračovány. Materiál o 

tomto dal do rady i zastupitelstva. V obci je přes 1200 plynových přípojek, z toho přes 200 je 

nenapojených. Nic se nedělá pro jejich připojení. My podporujeme topení, kde se produkuje polétavý 

prach. Je zde právní prostředí, kde nemůžeme kontrolovat způsob topení, je zde tmavost kouře, který 

kontrolovat můžeme. 

Nekontrolujeme ani to, zda se spalují paliva, která se spalovat mohou, zda se nespalují uhelné kaly, 

které jsou zakázány spalovat. Je zde spousta mezer. Navrhovaná podpora je určitá sociální podpora. 

Regulační význam nemá. Není proti poskytnutí této podpory, v principu však to nic neřeší. Je tu 

vytypovaných asi 15 kotlů, není zde záruka, že se nebude topit nekvalitními palivy. Dýchat se bude 

stále stejně špatně. Imise zde jsou stále velké, způsobují zdravotní potíže. I když máme páky, nic s tím 

neděláme. Navrhoval radě, že dotovat by se měl ten, kdo se připojí na plyn. Ten co má kotel na pevná 

paliva, mohl by platit poplatek. Za takto vybrané peníze by se mohla rozšířit plynofikace nebo připojit 

nepřipojené domy. Topení kotly na pevná paliva by nepodporoval. Je 247 nepřipojených plynových 

přípojek. Ti, co se na plyn připojovali, museli zazdít napojení pro kotel na pevná paliva. V jakém 

stavu je to dnes? Ekologické topení stojí peníze, plyn je dražší a komfortnější. To, že někdo topí levně 

je nezodpovědné vůči ostatním, kteří musí dýchat smrad. 

Pan Rutka souhlasí s názorem, že je třeba dotovat ekologické kotle. Pochopil, že v první fázi budou 

dotace jen do těch oblastí, kde není zaveden plyn. Jsou oblasti, kde je tak finančně náročné, že není 

předpoklad zde plyn zavést. On automatický kotel má. Postrádá zde hořák na hnědé uhlí. Speciální 

palivo - je to obyčejné hnědé uhlí, cena je 269 Kč/q. Je zde ekologické snížení emisí. Tam kde není 

plyn, jiná cesta není. 

Ing. Jendryščík podotýká, že je tam tedy třeba plyn zavést. 

Starosta obce opakoval, že filosofie podpory je taková podporovat zavedení nových moderních kotlů 

s nižšími emisemi. Je to velká odlišnost od starých kotlů. Kotel 4 emisní skupiny se chová jinak. 

Podporu směřovat do okrajových oblastí, kde není možnost napojit se na plyn. 

Pan Tomčík má dotaz, zda v kotli 4 emisní skupiny lze spalovat kaly. Viděl, že se kaly kupují 

v Marklovicích a občané si je na vozících přivážejí. 

Pan starosta uvedl, že v automatických kotlích to nejde. Vysvětloval na komisi životního prostředí 

způsob prohořívání v moderním kotli, kde se prohořívání děje zespodu, hoření je za jiných podmínek, 

nevzniká tolik polétavých částic. Kotle mají násobně až řádově jiné spaliny. 

Pan Janeta opakovaně žádá, aby bylo zamezeno neekologickému topení. 
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Mgr. Stáňa uvedl, že dopis Ing. Jendryščíka na radě probírali. Je pravda, co v něm Ing. Jendryščík 

uvádí. Myšlenka je to dobrá, nepůjde však realizovat hned. Jeho názor je, že když obec obdrží 5 

žádostí o podporu, bude dobře. Je třeba najít motivaci pro připojení domů na plyn. 

Ing. Jendryščík vyslovil příměr, že stokrát nic umořilo vola. I když z moderních kotlů na pevná paliva 

bude unikat menší množství polétavého prachu, při jejich velkém počtu to bude znamenat už určitý 

objem. 

Pan Szuscik uvedl, že při plynofikaci obdrželi občané dotaci na zavedení plynu a teď mají i kotly na 

pevná paliva. 

Pan starosta sdělil, že dotace na plynové kotle byly poskytovány někdy v roce 1995, je už překonané. 

Dnes už je situace jiná, je podporováno zavedení moderních kotlů na pevná paliva. Nelze zakázat 

lidem topit kotly na pevná paliva. Je třeba zkusit podporovat výměnu kotlů za moderní, možná to 

časem přinese zlepšení. Státem je to podporováno. 

 

Výsledek hlasování: 

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

schválili Pravidla poskytnutí finančního daru občanům obce Dětmarovice na výměnu kotlů dle 

předloženého návrhu.  

Proti tomuto usnesení hlasoval Ing. Lumír Jendryščík, MBA. Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

10. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2015 

 

Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh dodatku ke smlouvě v písemných materiálech. 

Pan starosta sdělil, že se jedná o platbu za příměstskou dopravu. Dodatek smlouvy je uzavírán vždy na 

jeden rok. 

 

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, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili Dodatek č. 7 Smlouvy obce a ČSAD Karviná a.s. o závazku 

veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území Obce 

Dětmarovice dle předloženého návrhu. 

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

 

11. Pozemková problematika 

 

Darování pozemků parc.č. 2123/5 a 2033 v k.ú. Dětmarovice 

 

Starosta obce uvedl, že byli osloveni vlastníci komunikace, její součástí jsou i pozemky parc. č. 

2123/5 a 2033 v k.ú. Dětmarovice o zvážení možnosti darování pozemků tvořících komunikaci obci, 

aby tuto komunikaci mohla obec opravovat a udržovat. Nabídku daru předložili jen manželé Wowrovi. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

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, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili majetkový převod – přijetí daru –  pozemku parc. č. 2123/5 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m
2 

a pozemku parc. č. 2033 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 181 m
2
 v k.ú. Dětmarovice, zastavěných zpevněnou komunikací, z majetku 
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Heleny a Miroslava Wowrových, Dětmarovice č. 718, do majetku obce. Náklady spojené s realizací 

převodu uhradí obec Dětmarovice. 

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

 

Žádost o bezúplatný převod pozemků 

 

Členové zastupitelstva obce obdrželi žádost paní Aranky Molnáriové, bytem Karviná Ráj, o 

bezúplatný převod jejich pozemků parc.č. 3334/2, 3402/3, 3403/3, 3404/3 v k.ú. Dětmarovice z jejího 

vlastnictví do vlastnictví obce Dětmarovice. Na těchto pozemcích se nachází zpevněná komunikace a 

část nezpevněné komunikace. 

 

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, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili majetkový převod přijetí daru –  pozemku parc. č. 3334/2 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m
2
, pozemku parc. č. 3402/3  ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 138 m
2 

v k.ú. Dětmarovice, zastavěných zpevněnou  komunikací, parc. č. 

3403/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 39 m
2 

a parc. č. 3404/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 96 m
2
 v k.ú. Dětmarovice, na nichž se nachází nezpevněná komunikace, dle 

návrhu vlastníka Aranky Molnáriové, bytem Kosmonautů, Karviná Ráj.  Náklady spojené s realizací 

převodu uhradí obec Dětmarovice. 

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

 

Nabídka pozemků k prodeji – Zemědělský podnik Razová, státá podnik v likvidaci 

 

Členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu jednání písemné materiály. 

Starosta obce uvedl, že proběhlo jednání se zástupcem Zemědělského podniku Razová, státní podnik 

v likvidaci, ve věci možnosti odkoupení pozemků zastavěných komunikacemi v obci Dětmarovice, ke 

kterým má právo hospodaření Zemědělský podnik Razová. Možnost, že by obec získala tyto pozemky 

zdarma, zde neexistuje, jelikož likvidátor musí tyto pozemky prodat. Zástupce Zemědělského podniku 

Razová připustil, že je možné jednat o ceně 60,- Kč/m
2
. 

Starosta obce dále uvedl, že v letošním roce by se měly začít řešit výkupy pozemků zastavěných 

komunikacemi v obci a tato cena by se mohla uplatnit i u těchto pozemků. 

 

Diskuse: 

Pan Tomčík se vyslovil, že o komunikacích ve správě Rázové se jedná už dvacet let. Měli by nám dát 

pozemky zdarma. 

Pan starosta odpověděl, že tato varianta není možná. 

Ing. Bednár se vyjádřil, že v občanském zákoníku je zakotveno, že vlastník pozemku má být stejný 

jako vlastník stavby. Pokud tomu tak není, je zde předkupní právo pro vlastníka stavby. Pozemek 

může být nabídnut obci za přemrštěnou cenu. Stavby komunikací v obci jsou na soukromých 

pozemcích. 

Starosta obce uvedl, že cena 60,- Kč/m
2
 je optimální, k tomu ještě úhrada nákladů spojených 

s převodem. Okolní obce pozemky od Razové kupují. 

JUDr. Pochylý uvedl, že jelikož se jedná o státní podnik v likvidaci, nemohou pozemky převést 

zdarma. 

Pan Tomčík konstatoval, že Razová si musí na sebe vydělat. 

Ing. Kozel konstatoval, že jsou to pozemky na hlavních tazích komunikací v obci. 

Pan starosta uvedl, že se musí začít narovnávat vlastnické vztahy k pozemkům zastavěným 

komunikacemi. 

Mgr. Kiková se dotazovala, zda je to podle zákona. Pan Wowra třeba teď pozemky obci daruje. 
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Pan starosta se vyjádřil, že je na zvážení každého, jestli teď pozemky daruje, nebo později by měl za 

ně peníze. Výkupy pozemků by se měly začít provádět u hlavních místních komunikací v obci, to je na 

Glembovec, na Zálesí, na Olmovec. Pozemky pod těmito komunikacemi by se měly vykupovat 

přednostně. Později vykupovat pozemky i pod vedlejšími komunikacemi, ale to může být za dlouhou 

dobu. Bude se muset sestavit pořadník, jak budou pozemky vykupovány. 

 

Z jednání zastupitelstva obce se vzdálil Mgr. Libor Stáňa. 

 

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, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra schválili uzavření kupní smlouvy – koupě pozemků parc. č. 1865/1, 2042/1, 2214/1, 

2214/12, 2909/11, 2909/12, 4016/2, 4043, 4887, vše v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví ČR s právem 

hospodařit s majetkem státu Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, Třenovského ul., 

Praha Řepy, do vlastnictví Obce Dětmarovice za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
, tj. celkem 404.220,- Kč. 

Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující. 

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

 

Odkoupení pozemku parc,.č. 4764/15 v k.ú. Dětmarovice 

 

Pan starosta uvedl, že se jedná o žádost firmy iNKOS-OSTRAVA, a.s., která má zájem o odkoupení 

pozemku parc.č. 4764/15 v k.ú. Dětmarovice v souvislosti s výstavbou nové transformovny v této 

lokalitě. Členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu jednání písemné materiály. 

 

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, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a 

Miroslav Wowra schválili záměr  prodeje pozemku parc. č. 4764/15  orná půda o výměře 896 m
2
 

v katastrálním území Dětmarovice za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s realizací 

prodeje uhradí kupující.  

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

 

Plošné opravy komunikací v r. 2015 

 

Do jednání zastupitelstva obce se vrátil Mgr. Libor Stáňa. 

 

K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že členové zastupitelstva obce obdrželi písemné 

materiály s návrhem komunikací, které by se v letošním roce měly plošně opravit. Podle vývoje plnění 

rozpočtu je možné se k této problematice na podzim ještě vrátit. Pokud se jedná o komunikaci na 

pozemku parc. č. 1200, v roce 2011 byl na nezpevněnou část této komunikace navezen recyklát. Letos 

jsou v plánu opravy výtluků na této komunikaci, projednat způsob odvodnění a připravit projekt 

veřejného osvětlení a odvodnění komunikace, což se v letošním roce zřejmě nestihne. 

 

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, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili provedení plošných oprav novým živičným povrchem u 

komunikací : 
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- Olmovec – úsek od křižovatky u domu čp. 604 směrem do obce ke křižovatce, kde horkovod 

       přechází nad místní komunikací 

- Olmovec – úsek od restaurace Pegas čp. 750 směrem do obce po křižovatku u domu čp. 265 

        a dále od domu čp. 728 po křižovatku po křižovatku u Restaurace na Obecnině 

- Glembovec – od silnice I/67 (u domu čp. 766) po křižovatku u domu čp. 673 

provedení plošných oprav návozem a zhutněním recyklátu: 

- Zálesí – od křižovatky u domu čp. 756 po dům čp. 247 

- Zálesí – od napojení na místní komunikaci u domu čp. 953 po dům čp. 125 

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

 

12. Zřízení věcných břemen ve prospěch obce na stavbu kanalizace ZŠ – Šlog 

 

K tomuto bodu jednání starosta obce sdělil, že jsou dva projekty na stavbu kanalizace, kde stavba 

kanalizace bude uskutečněna i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce. Podle současně 

platných právních předpisů musí být věcné břemeno zřizované na cizích pozemcích ve prospěch obce 

schváleno zastupitelstvem obce. 

 

Diskuse: 

Bc. Kepenyesová upozornila, že v předloženém vzoru návrhu smlouvy je navrženo uzavření věcného 

břemene bezplatně. V tom případě je tu problém, jakým způsobem se bude účtovat toto břemeno do 

majetku obce. Bude problém s jeho oceněním. Je třeba nějak věcné břemeno do smlouvy ocenit, jinak 

vznikne problém s jeho zaúčtováním. 

JUDr. Pochylý sdělil, že dnes je tento návrh předkládán proto, aby se vůbec mohlo o uzavírání smluv 

s občany jednat. Až bude návrh konkrétních smluv, budou předloženy zastupitelstvu obce. 

Bc. Kepenyesová sdělila, že třeba Město Orlová má pro tyto účely stanovenu nějakou nízkou částku. 

Dotazovala se, zda obec už o nějaké ceně uvažovala. 

Pan tajemník uvedl, že zatím žádná cena stanovena není. 

 

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, 

Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě mezi Obcí Dětmarovice jako oprávněnou z věcného břemene a vlastníky dotčených 

pozemků jako povinnými z věcného břemene na stavbu kanalizace ZŠ – Šlog dle předloženého 

návrhu. 

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

 

13. Závěr 

 

Starosta obce Ing. Ladislav Rosman závěrem pozval všechny na Velikonoční jarmark, který se 

uskuteční 28. a 29. března 2015 v Koukolné. S přípravou jarmarku pomáhají zahrádkáři.  

 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.20 hodin. 
 

 

     Ing. Ladislav Rosman v.r. 

starosta obce 

 

     

Ing. Kamila Badurová v.r.         Mgr. Michaela Kaděrová v.r. 

 ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 

 

Jarmila Popiolková v.r. 

zapisovatelka 
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Přílohy: 

- usnesení 

- pozvánka 

- Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014, Plnění 

rozpočtu obce k 31.12.2014, Komentář k čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů k 31.12.2014, 

Komentář k investičním akcím Obce Dětmarovice – čerpání k 31.12.2014, Závěrečný účet obce za 

rok 2014 

- Účetní závěrka obce Dětmarovice sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014, Rozvaha za období 

12/2014, Výkaz zisku a ztráty za období 12/2014, Příloha za období 12/2014, Výkaz pro hodnocení 

plnění rozpočtu FIN2-12M 

- Návrh rozpočtu obce pro rok 2015 včetně komentáře, Návrh rozpočtu obce Dětmarovice – rok 

2015, Seznam investičních akcí na rok 2015, Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2015, 

Pravidla čerpání rozpočtu obce Dětmarovice na rok 2015, Doplňující komentář k rozpočtu obce na 

rok 2015, Investiční akce obce pro rok 2015, Opravy a údržba obecních budov pro rok 2015, Návrh 

příspěvku pro ZŠ a MŠ Dětmarovice pro rok 2015, Návrh rozpočtu rok 2015 – ZŠ a MŠ 

Dětmarovice, příspěvková organizace, Rozpis ozdravných pobytů na období 2015, Rozpis oprav a 

údržby na období 2015 

- Žádost farnosti o dotaci 

- Žádost SK Dětmarovice o dotaci 

- Žádost TJ Sokol o dotaci 

- Pravidla poskytnutí finančního daru občanům obce Dětmarovice na výměnu kotlů 

- Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2015 

- Darování pozemků parc.č. 2123/5 a 2033 

- Žádost Aranky Molnáriové o bezúplatný převod pozemků 

- Nabídka pozemků k prodeji – Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci 

- Odkoupení pozemku parc.č. 4764/15 v k.ú. Dětmarovice 

- Plošné opravy komunikací v r. 2015 

- Zřízení věcných břemen ve prospěch obce na stavbu kanalizace ZŠ- Šlog 

- Tabulka Rekapitulace staveb v Dětmarovicích s podporou dotací za období 2011-2014 

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice 

- Seznam dotovaných kotlů Kotlíková dotace 

- Stanovisko k předanému „materiálu“ týkajícímu se usnesení rady obce zastupitelkou za ČSSD 

- Presenční listina 

 

 

 

 

 


