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Z á p i s  
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne  

23. září 2015 v 17.00 hodin v sále Motorestu v Koukolné 

 
Přítomni: 
 

Ing. Kamila Badurová 

Jana Formandlová 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA 

Mgr. Michaela Kaděrová 

Mgr. Anna Kiková 

Ing. Miroslav Kozel 

Ing. Ladislav Rosman 

Mgr. Libor Stáňa 

Ing. Marek Svrčina 

Dagmar Šnapková 

Josef Tomčík 

Miroslav Wowra 

 

Omluveni: 

Ing. Karel Dobrovolný 

Bc. Šárka Kepenyesová 

Ing. Leonard Mynář 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Vystoupení zástupce OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti 

3. Vystoupení vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích 

4. Informace o stavu investičních a neinvestičních akcí k 31.7.2015 

5. Rozbory hospodaření obce Dětmarovice k 31.7.2015 

6. Informace o finančním hospodaření obce 

7. Žádost římskokatolické farnosti o další dotaci 

8. Převod částky římskokatolické farnosti na opravu varhan 

9. Rozpočtová opatření 

10. Informace starosty obce k některým vybraným aktuálním činnostem 

11. Návrh poskytování příspěvku pro seniory na ozdravné pobyty 

12. Žádost Ing. Richarda Wojnara o projednání vznesených záležitostí 

13. Rozpuštění Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D 47 (resp. D1) a R 48 

14. Rozpočet SMOOK na rok 2016 

15. Problematika dopravní obslužnosti – souhlas se smlouvami 

16. Informace kontrolního výboru o provedené kontrole akce „Zateplení hasičské zbrojnice“ 

17. Pozemková problematika 

18. Závěr 

 

 

1.   Zahájení 

 

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

všechny přítomné, zejména pak vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích pana 
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Pokorného. Dále konstatoval, že je přítomno 12 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 Ing. Marek Svrčina, členové  -  Ing. Kamila Badurová a 

Mgr. Michaela Kaděrová. 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra tento návrh schválili. 

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

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Libor Stáňa 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 s tím, že v rámci bodu 17 bude projednán i výkup pozemků zastavěných pozemní 

komunikací. Vzhledem k tomu, že zástupce OKD a.s. se dostaví na jednání zastupitelstva později, 

navrhuje, aby nejdříve byl projednán bod 3. Programu, následně pak bod 2. programu. Dále uvedl, že 

členové zastupitelstva obce obdrželi u presence výhled investičních akcí na rok 2016, přípis Sdružení 

hornických odborů k dřívějším důchodům pro horníky a návrh výkupu pozemků p. Siudy zastavěných 

komunikací. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra takto navržený 

program jednání zastupitelstva obce schválili. 

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

 

2. Vystoupení vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích 

 

Vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích, který byl přizván na zasedání zastupitelstva 

obce na základě rozhodnutí zastupitelstva obce z června 2015, informoval přítomné o bezpečnostní 

situaci v obci. Uvedl, že obvodní oddělení vykonává svou činnost nejen na území obce Dětmarovice, 

ale rovněž na katastru Závada a Dolní Lutyně. Informoval, že v letošním roce bylo obvodním 

oddělením řešeno spáchání 54 trestných činů, 68 přestupků, bylo uděleno 250 pokut. V roce 2014 se 

jednalo o 91 trestných činů, 69 přestupků a bylo uděleno v blokovém řízení 126 pokut. Došlo ke 

změně v páchané trestné činnosti v souvislosti se změnou legislativy při výkupu kovového šrotu. 

Pokud se jedná o ubytovnu, mají se správcem dobrou spolupráci. Na území obce v současné době 

nejsou bezdomovci. Mají problém s ručním radarem, který jim byl před šesti lety obcemi zakoupen. 

Jedná se o Polský výrobek, který nemá záznam, což je velký problém. Z tohoto důvodu bude vyřazen. 

Ve vozidlech již mají nainstalováno kamerové zařízení, které se dá využít při přestupcích řidičů, což je 

pro ně velká pomoc. Poděkoval obci za dar 20 tis. Kč. Dar jim pomohl, je to vidět v objasněnosti 

trestné činnosti. Konstatoval, že spolupráce s obcí je dobrá. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová se dotazovala, jak bude dále postupováno, když bude na bytovém domě nahlášen 

nepřizpůsobivý občan. 

Pan Pokorný odpověděl, že když bude tento občan něco konat protiprávně, jeho ubytování končí a on 

musí odejít. 

Paní Formandlová se dále dotazovala, jak je řešen případ, kdy po obci se pohyboval duševně narušený 

člověk, údajně u sebe nosil nůž, občané se jej báli. 

Pan Pokorný odpověděl, že jej kontrolovali, sepsali na něj přestupky, postoupili k řešení magistrátu. 

Paní Formandlová uvedla, že tento člověk se dlouho pohyboval po obci, ze školy chodí spousta dětí, 

byla obava o jejich bezpečnost. 



3 

 

Pan Pokorný sdělil, že při oznámení, že takovýto člověk se něčeho dopustil, vyjíždějí na místo. Pokud 

však nic nedělá, jen se pohybuje po obci, nelze proti němu zakročit. Nemohou ho omezit na svobodě 

jen proto, že se zdá lidem divný. 

Paní Formandlová toto chápe, ovšem z pohledu toho, že mohly být ohroženy děti, se jí zdál ten člověk 

nebezpečný. 

Pan starosta uvedl, že problém s nepřizpůsobivými občany naštěstí naše obec, na rozdíl od okolních 

obcí, nemá. Dobře zde funguje kontrolní systém, takže problémy se vyskytují jen sporadicky. 

Pan Stáňa se dotazoval, že pokud se jedná o přestupky, jsou mezi nimi i dopravní přestupky? 

Pan Pokorný sdělil, že se jedná i o dopravní přestupky, loni 126, nyní 250. 

Ing. Svrčina se dotazoval, když nyní dojde k vyřazení ručního radaru pro neopravitelnost, plánují 

požádat obec o zakoupení nového a mají prostor pro práci s ním? 

Pan Pokorný sdělil, že cena nového radaru se pohybuje kolem půl miliónů korun. Je možné o něj 

požádat.  

Ing. Svrčina chtěl vědět, zda mají dost lidí, kteří by s ním pracovali. 

Pak Pokorný odpověděl, že v této oblasti je dobře vybavená dopravní policie. On nemá tolik lidí, aby 

stáli na cestě a pořád měřili rychlost. Mají na práci i jiné věci – přestupky, trestnou činnost. Nevyužili 

by jej asi tak, jak by se za náklady na pořízení měl využít. 

Pan starosta se domnívá, že by opět byla možnost domluvy sousedních obcí na pořízení nového 

radaru. I občasné využití radaru má svůj význam. 

Pan Pokorný jen upřesnil, že aby to potom nevypadalo tak, že radar nechtějí využívat. Oni musí řešit 

trestnou činnost, přestupky, takže na měření radarem jim nezbývá tolik času. 

Mgr. Kaděrová vyslovila názor, že na přechodu pro chodce u Dělnického domu je dlouhá doba, než 

pro chodce naskočí zelená. Přecházejí proto na červenou nebo přecházejí cestu v jiném místě. 

Pan starosta uvedl, že nastavení radaru bylo provedeno jako optimální. Interval by mohl být kratší, 

nyní je 1 minutu od ukončení cyklu. Pokud tento cyklus běží, musí být ukončen a pak naskakuje 1 

minuta. Byl to požadavek dopravního inspektorátu, aby nedocházelo k dopravním zácpám. Občanům 

se to však zdá dlouho. 

Ing. Kozel uvedl, že jedna minuta je od poslední červené. Když je zelená, interval je kratší. 

Pan starosta uvedl, že intervaly budou prověřeny. 

Mgr. Kaděrová dále uvedla, že na přechodu pro chodce poblíž základní školy stojí pracovnice, které 

převádějí děti přes cestu. Tyto, pokud jede auto, ihned jej zastaví, aniž by se dítě muselo rozhlédnout, 

jaká situace na cestě je. Děti pak nejsou naučené, že se mají dívat, zda nejede nějaké vozidlo, než na 

přechod vstoupí. Děti by se měly naučit nejdříve se rozhlédnout. 

Paní Formandlová se vyslovila, že by bylo dobré, aby se děti na přechodu převáděly i odpoledne, když 

jdou z družiny. 

Pan starosta uvedl, že o tomto problému diskutoval i se školou. Problém je v tom, že děti za školy 

odcházejí v různou dobu.  Jednalo by se o daleko větší časový úsek, po který by se děti na přechodu 

převáděly.  Po konzultaci se školou z toho rezignovali. 

Paní Formandlová se vyslovila, že nyní jsou silnější ročníky malých dětí, které by se měly ochránit. 

Ing. Jendryščík se pana Pokorného dotazoval, že když má policie na dveřích svých vozidel heslo 

„pomáhat a chránit“, v kolika případech, kde a jak pomáhali. 

Pan Pokorný uvedl, že pomáhají například telefonickými radami, co má občan udělat, když ztratí nebo 

přijde o doklady. Nebo opilý člověk třeba zůstane ležet, nevezou jej na záchytku, ale zavedou jej 

domů. Rovněž policista vytáhl paní z hořícího domu. 

Ing. Jendryščík vyslovil názor, že policisty by mělo být více vidět při velkých akcích pořádaných obcí. 

Je co zlepšovat. Přítomnost policistů by měla být na akcích pořádaných v noci. 

Pan Pokorný uvedl, že při obecních slavnostech se pohybují v okolí areálu – v areálu je pořadatelská 

služba, která za pořádek zodpovídá.  Večer slouží jen dva členové hlídky, kteří když je konáno více 

akcí ve stejném termínu, nemohou všude být. 

Pan Tomčík uvedl, že na přechodu pro chodce u Dělnického domu se v 17.30 provádí adrenalinový 

sport – jezdí se zde tak rychle, že než naskočí červená, řidič je dávno pryč. 

Pan Pokorný uvedl, že lidi si na semafory zvykli a provoz na komunikaci se zpomalil. 

Pan starosta uvedl, že ze semaforů byly obavy, je však vidět, že jsou k prospěchu věci. Poděkoval 

panu Pokornému na dosavadní spolupráci. 
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Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí 

vystoupení vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích. 

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

 

3. Vystoupení zástupce OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti 

 

Do jednání zastupitelstva obce se dostavil pan ředitel Ing. Radim Tabášek, který přítomné seznámil 

s aktuálním stavem hornické činnosti. Uvedl, že v červenci letošního roku proběhlo v Karviné veřejné 

projednání k pokračování hornické činnosti. Byl vypracován posudek, který byl odevzdán na 

ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo pak předloží OKD definitivní stanovisko. Od veřejného 

projednání se nic nového neudálo, čeká se na stanovisko ministerstva životního prostředí. Je zde 

závazné stanovisko. Postup následující je stejný, a to pokud bude kladné stanovisko, bude zpracována 

dokumentace pro povolení hornické činnosti a vypořádány střety zájmů. Koncem roku by to mělo být 

hotovo.  Pokud se jedná o Dětmarovice, hornická činnost, která probíhala v létech 2011-2015, poruby 

byly obsaženy v dohodě. Tabulku obsahující přehled skutečně vytěžených porubů předal Ing. Tabášek  

panu starostovi. 

  

Diskuse: 

Pan starosta uvedl, že naše obec je hornickou činností zasažena jen okrajově. V Dětmarovicích občané 

trpí důlními otřesy, kdy dochází ke vzniku škod na majetku občanů. Vztah se šachtou je korektní. Za 

minulé volební období byly v obci realizovány opravy za víc než 2 mil. Kč. Dnes má OKD finanční 

problémy. Většina problémů s OKD pramení z různého pohledu na střednědobou dohodu, kdy 

informace by měly být poskytnuty hned a ne po výzvě.  Informace do obce by měly plynout průběžně, 

toto by se mělo ze strany šachty zlepšit.  Občané zde trpí důlní činností, i když méně než jinde. Ve 

výboru pro hornickou činnost se objevuje stále stejný problém – nevíme, které poruby jsou zakreslené, 

nesouhlasí to časově. Myslí si, že to jsou věci, které se administrativně dají zvládnout.  

Pan Tomčík uvedl, že se v médiích objevují informace, že OKD do 10 let končí, čímž zde vzniknou 

problémy. Obrací se proto na pana Ing. Tabáška, zda tato informace o ukončení činnosti OKD je 

pravdivá. 

Pan Ing. Tabášek uvedl, že on to neví, v médiích jsou různé informace. Plán těžby se letos podaří 

dodržet. Vše se odvíjí od ceny uhlí na trhu. Připravují plán na další období. Při poklesu cen uhlí by to 

bylo pro ně, ale i pro ostatní těžaře uhlí, téměř fatální. Situace se řeší na úrovni kraje, hospodářské 

komory, vlády a podobně – řeší se, co se stane, jestliže by nastal problém a muselo by se propustit 11-

13 tis. lidí.  Není jednoduché jen tak najít 13 tis. pracovních míst. Je třeba brát i v úvahu, že tito 

zaměstnanci mají průměrnou mzdu zhruba 30 tis. Kč, což jinde jen tak není. Nikdo dnes neřekne, jak 

dlouho se bude ještě uhlí těžit. 

Pan Dzialo uvedl, že dle informace podané na hornickém výboru, OKD opraví komunikaci na území 

Dětmarovic, která vede směrem k Doubravě. 

Ing. Tabašek odpověděl, že komunikaci v úseku Doubrava - Dětmarovice, která byla poškozena 

v důsledku důlní činnosti, opraví. Na území Dětmarovic však nevzniklo poškození komunikace 

v důsledku důlní činnosti. V případě, že obec bude chtít po OKD opravu provést, bude to otázka nové 

dohody mezi obcí a OKD v rámci spolupráce, protože současná dohoda končí r. 2016. 

Pan starosta k tomu uvedl, že dnes obdržel dopis. Důlní vlivy tu nějaké jsou, jsou tu příčné praskliny 

na komunikaci. Záležitost bude projednána radou obce. Obec chce s šachtou spolupracovat a 

dohodnout peníze na opravy. 

Ing. Tabášek uvedl, že předmětná cesta je zalátaná, nebrání se ve spolupráci tento stav řešit.  

Pan Dzialo uvedl, že se k tomu vyjadřoval odborník na důlní škody. 

Ing. Tabášek sdělil, že bylo provedeno posouzení komunikací. Na území Doubravy poškození 

komunikace vypadá jinak než na území Dětmarovic.  

Pan Dzialo se vyjádřil, že bylo sděleno, že se starosta na opravě cesty dohodl. 

Pan starosta uvedl, že jsou to jen řeči. Informace vznikla na zasedání kontrolního výboru, kdy 

z informací zástupce OKD vyznělo, že se oprava vztahuje i na komunikaci na našem území. Došlo zde 
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ke špatné informovanosti, jelikož se jednalo o komunikaci na území Doubravy. Obec chce spolupráci s 

OKD. Obec opravuje komunikace i jinde v obci, tato komunikace se může taky opravit. Je se třeba 

domluvit s OKD na spolufinancování opravy. V letošním roce však již ne, jelikož brzy nastane zimní 

období. Stav předmětné komunikace není kritický – v obci jsou další komunikace v horším stavu. 

Oprava této komunikace není prioritní. Letošní opravy komunikací byly plně financovány obcí. 

Ing. Janáková se vyjádřila, že ze zkušenosti může říct, že soudní znalci z OKD si z lidí dělají blázny, 

všechny posudky jsou stejné, k posudkům se nestaví seriozně.  

Ing. Tabášek se k tomu vyjádřil, že posudky sice stejné jsou, v něčem se však liší. Důlní škody to je 

proces. Hornická činnost kde byla nebo důlní otřes se stal v dané době. Znalecký posudek má ocenit 

poškození. On neví, zda posouzení bylo dobře nebo ne. Když je posudek, pro ně to může znamenat 

minimální škodu ne však pro občana. Je to problém. Znalec může být jiný a výsledek může být stejný. 

Ing. Janáková se vyslovila, že znalec nechce projektovou dokumentaci dané stavby, aby objektivně 

vše mohl posoudit. On vše ví, všechno zná, přijde s určitým zadáním a to splní.  

Ing. Tabášek se vyslovit, že to tak není, není to pravidlo. 

Pan starosta uvedl, že kritických připomínek k odhadcům je hodně. Někdy je třeba vše zvážit a nechat 

zpracovat jiný posudek. Naši občané mají oporu v bezplatné právní pomoci, kterou jim obec nabízí. 

Řešení sporů je třeba provádět po právní stránce. Navrhuje, aby se dnes neřešily detaily. Je zde 

hornický výbor a právní pomoc obce, je to třeba využít. 

Pan Szwarc uvedl, že se neplní střednědobá dohoda. Je zbytečná. Ministerstvo ŽP poslalo na obec 

materiál. Architekt předložil zpracovaný materiál špatně. Neplní se body střednědobé dohody týkající 

se důlních škod. 

Ing. Tabášek se vyjádřil, že úkon byl proveden ze zákona, šlo to mimo OKD. OKD jen zaslalo své 

stanovisko, které ministerstvo ŽP zvážilo a řeklo, že podmínky ze zákona se nepřenášejí. Stejně je to u 

závazných stanovisek. Je to jen akt ze zákona. Vyhodnocení následných podmínek jestli souhlasí. 

Když je to špatně, pak jsou vysvětlivky. 

Panu Szwarcovi vadí jiné číslování. Kdysi bylo stanovisko posíláno na vědomí obci, teď ne. 

Ing. Tabášek uvedl, že zákon říká jasně, co mají dělat. Do obsahu a číslování stanovisek neměl nikdo 

možnost zasáhnout. 

Pan starosta konstatoval, že diskuse k tomuto problému by se mohla vést ještě dlouho. Zastupitelstvo 

obce má však na programu další body k projednání. V hornickém výboru je možné všechny 

připomínky projednat. Dnes se už k tomuto nevracet. Poděkoval panu řediteli za účast. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí 

vystoupení zástupce OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti. 

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

 

4. Informace o stavu investičních a neinvestičních akcí k 31.7.2015 

 

Starosta obce Ing. Ladislav Rosman přednesl informaci o stavu realizace investičních a neinvestičních 

akcí. Členové zastupitelstva obdrželi v písemných materiálech shrnutí realizovaných akcí. Občané 

mohou sledovat realizované akce na webových stránkách obce, kde jsou zveřejňována fota 

realizovaných akcí. Letošní rok je zpracovávána zejména projektová dokumentace pro stavby 

v dalších létech. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí 

informaci starosty obce o stavu investičních a neinvestičních akcí k 31.8.2015. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 
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Dále starosta obce Ing. Ladislav Rosman uvedl, že členové zastupitelstva obce obdrželi u presence 

návrh akcí pro r. 2016. Obec si v současné době stojí finančně velmi dobře, můžeme si proto dovolit 

naplánovat akce pro další období. V současnosti je na účtech obce skoro 40 mil. Kč. Obec si může 

dovolit přijmout i přiměřený úvěr na financování staveb, jsou zde k dispozici finanční prostředky ke 

splácení úvěru. 

 

5. Rozbory hospodaření obce Dětmarovice k 31.7.2015 

 

Zprávu k tomuto bodu jednání zastupitelstva obce přednesl předseda finančního výboru Ing. Miroslav 

Kozel. Uvedl, že členové zastupitelstva obce k tomuto bodu jednání obdrželi písemné podklady 

s vyčíslením plnění rozpočtu k 31.7.2015 – v příloze č. 1. Obecně lze konstatovat, že nejsou zásadní 

výkyvy v příjmové i výdajové části rozpočtu. Některé akce se letos nebudou realizovat, převody 

budou uvedeny v rozpočtových opatřeních. V příjmové části je rozpočet plněn, u výdajové části 

rozpočtu je to jinak. Opravy jsou realizovány nyní, financování bude až na základě vystavených faktur 

později, takže plnění se projeví později. Pokud se týká tabulky č. 2 a 3 neinvestiční výdaje - plnění je 

průběžné, investice rovněž, některé akce jsou již realizovány. Příloha č. 4 – porovnání daňových 

příjmů obce – daňové příjmy obce byly nastaveny seriózně. U DPH je výpadek 250 tis. Kč. Obec 

s výpadky daňových příjmů nemá potíže.  

Rozbory hospodaření obce k 31.7.2015 byly projednány ve finančním výboru a bylo doporučeno 

finančním výborem jejich schválení. Zásadní problém zde není. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová uvedla, že v podkladech je na informacích o investicích uveden špatný datum. 

Pan starosta uvedl, že je to dobře, jelikož v tabulce jsou uvedeny výsledky k 31.8.2015. Byl to záměr. 

Paní Formandlová dále požaduje, aby stavbám byly dány názvy, jinak se v materiálech špatně 

orientuje. Kanalizace - stejné stavby jsou uvedeny pod různými názvy. Aby pak bylo jasné, o kterou 

stavbu jde. 

Pan starosta sdělil, že jednotlivé etapy výstavby kanalizace jsou nazvány I. až IV. etapa a Koukolná. 

Paní Formandlová uvedla, že jednou je uvedeno kanalizace ZŠ a střed, jindy ZŠ a Šlog. Požaduje, aby 

mohli dostat názvy jednotlivých etap kanalizace. 

Pan starosta odpověděl, že v červencovém vydání „Okénka“ je mapa kanalizace s vyznačením 

jednotlivých etap. 

Paní Formandlová uvedla, že v červnu schvalovali úpravu rozpočtu, v přiložené tabulce je 7/15. 

Ing. Kozel vysvětlil, že rozbory jsou k 31. 7. 2015, proto je uvedeno v tabulce platnost upraveného 

rozpočtu k 7/15 včetně provedených schválených změn. 

Paní Formandlová se dotazovala, proč se nevyřídilo stavební povolení pro stavbu komunikace 

v Dolku. 

Pan starosta odpověděl, že u liniových staveb je stavební povolení zdlouhavé, jelikož se k němu 

vyjadřuje spousta různých institucí, postup je pak pomalý. Předpokládá se, že stavba komunikace by 

mohla být zahájena v březnu nebo dubnu příštího roku. Rovněž pro stavbu chodníku je nutno obstarat 

spoustu vyjádření. Komunikace v Dolku bude v příštím roce realizována. 

Paní Formandlová poznamenala, že výstavba této komunikace je důležitá. Dále se dotazuje 

k zamýšlené výstavbě turistické stezky a rozhledny. Hovořilo se o stavbě rozhledny na Staniczkově 

poli. Je to ten projekt? 

Pan starosta uvedl, že proběhl výběr lokality pro případné umístění rozhledny, a to vždy za účasti 

občanů z dané lokality. Byl proveden průzkum u čtyř lokalit. Občané se vždy vyjádřili, že tam 

rozhlednu nechtějí. Záměr byl zaměřen zejména na výstavbu rozhledny u vysílače T-mobile na 

Vilčkově kopci. Plošina rozhledny by měla být umístěna ve výšce 20 m, vysílač má výšku 40 m. 

Rozhledna měla být součástí věže vysílače. Byl proveden průzkum lokality dronem a bylo zjištěno, že 

ve výšce zamýšlené rozhledny je vidět pouze zalesnění a nejbližší přilehlá zástavba rodinnými domky, 

není vidět na vzdálenější zástavbu rodinnými domky, na EDĚ, do Polska a ani do obce. I když už byla 

podepsána smlouva o zpracování projektu, bylo z této stavby zrezignováno, jelikož potřebný rozhled 

v této lokalitě není, jsou tu stromy a není přes ně vidět. Ve změně č. 1 územního plánu se vrací 

umístění lokality pro rozhlednu na Nebrojův kopec, druhá lokalita je pak situována na Glembovci, i 

když občané v této lokalitě se stavbou nesouhlasili. Možná si to ještě rozmyslí. Tato lokalita je 
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v návrhu změny č. 1 územního plánu. Takže v návrhu změny územního plánu budou dvě lokality – na 

Nebrojově kopci a na Glembovci. 

Paní Formandlová se dotazovala, zda je uvažováno se stavbou dvou rozhleden.  

Pan starosta uvedl, že ne, jedna lokalita je jako náhradní. 

Paní Formandlová uvedla, že žádné zastupitelstvo rozhlednu neschválilo.  Hovořilo se o rozhledně na 

Staniczkově kopci. 

Starosta obce oponoval, že tak to nebylo. 

Paní Formandlová se dotazovala, zda se tedy rozhledna na Glembovci bude stavět. 

Pan starosta opakoval, že je to jen vyznačení umístění v územním plánu. 

Paní Formandlová sdělila, že se o stavbě rozhledny uvažovalo jen na Nebrojově kopci. Občanů se 

nikdo na nic neptal, nesouhlasili s rozhlednou, protože jim bude vidět až do domu. 

Pan starosta sdělil, že je to jinak. Jsou to jen dvě zájmové plochy v územním plánu, na jedné z nich by 

se rozhledna mohla stavět. 

Pan Tomčík navrhuje třetí alternativu umístění, a to poblíž domu Velšarových, protože z Nebrojova 

kopce také bude špatný rozhled. 

Paní Čempelová uvedla, že jednání na tomto místě s občany bylo a rozhlednu tam nechtějí. 

Paní Formandlová se dotazovala, zda je zpracovaná studie, jaká návštěvnost rozhledny by mohla být. 

Pan starosta uvedl, že toto si toto netroufá odhadnout. 

Paní Čempelová uvedla, že na jednání s občany byla paní Kuzníkové celá situace s rozhlednou 

vysvětlena. 

Paní Formandlová si myslí, že by se měl dát jasný název všem akcím, které zastupitelstvo schvaluje. 

Pan starosta znovu zopakoval, že rozhledna bude jen jedna. Není to prioritní stavba obce. 

Dle názoru Ing. Jendryščíka by se měla dát do územního plánu jen jedna lokalita pro umístění 

rozhledny, a to u kaple na Nebrojově kopci. 

Dle názoru paní Čempelové občané ani v této lokalitě se stavbou rozhledny nebudou souhlasit, protože 

se zde mají stavět nové rodinné domky. 

Ing. Jendryščíkovi připadá lokalita pro rozhlednu na Glembovci jako zbytečná varianta. 

Mgr. Kiková se dotazovala, jak vysoká by rozhledna měla být. 

Paní Čempelová odpověděla, že z bezpečnostních důvodů do výše 20 m. 

Pan starosta se vyjádřil, že stavba rozhledny není prioritní stavbou obce. 

Paní Šnapková se vyslovila, že v územním plánu by měla být pro stavbu rozhledny vyčleněna jen 

jedna lokalita, a to na Nebrojově kopci. Lokalitu na Glembovci dávat do územního plánu je, podle ní, 

zbytečné. 

Rovněž paní Formandlová je pro návrh, aby v územním plánu byla pro rozhlednu vyčleněna jen jedna 

lokalita. 

Paní Šnapková se vyslovila, že kanalizace je v rozborech hospodaření zmateně popsaná, je potřeba to 

opravit. 

Paní Formandlová navrhovala, že v tabulkách měl být uveden sloupec s údaji 9/2015. 

Pan starosta uvedl, že vypracování tabulek bude věnována větší pozornost. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra  vzali na vědomí 

rozbory hospodaření obce Dětmarovice k 31.7.2015. 

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

 

6. Informace finančním hospodaření obce 

 

Členové zastupitelstva obce obdrželi v písemných materiálech výši zůstatků peněžních prostředků na 

účtech obce k 31. 8. 2015. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 
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Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí 

informaci o finančním hospodaření obce k 31.8.2015. 

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

 

7. Žádost římskokatolické farnosti o další dotaci 

 

K tomuto bodu programu správce farnosti pan Dr. Puvák uvedl, že se farnosti povedla udělat řada 

akcí, např. mše za hasiče, v Nebrojově kapli byla uskutečněna v srpnu bohoslužba, nyní se konal 

v kostele koncert. Nyní je vydán papírový vystřihovací model našeho kostela v nákladu 500 ks, který 

bude před podzimními prázdninami, po dohodě s ředitelem ZŠ, rozdán dětem v základní škole, bude 

k tomu uspořádána soutěž s vyhodnocením. Předkládají zastupitelstvu obce žádost o navýšení 

finančního příspěvku na opravu fary. Varhany v kostele budou prohlášeny kulturní památkou. 

Rozhodli se tak z důvodu, že jinak je těžko získat dotace na jejich opravu. Prohlášení varhan kulturní 

památkou by mělo proběhnout snad do konce roku. Na jaře pak uvažují s rekonstrukcí varhan 

představující finanční náklad 2 mil. Kč. Pokud se jedná o opravu fary, snaží se minimalizovat náklady 

např. brigádnickou činností. Náklady na opravu přízemí fary představují částku 900 tis. Kč. Hledají 

využití opravených prostor i pro všechny občany – projekt spolupráce obce, farnosti a charity. 

Proběhlo v tomto duchu setkání, nabídka obce se nesetkala s odezvou. Žádají o příspěvek obce na 

provedení prací spojených s opravou. Část peněz chtějí získat z biskupství, zbývá získat 300-400 tis. 

Kč. Děkuje za dosavadní spolupráci s obcí. 

 

Diskuse: 

Pan starosta kladně hodnotil objem prací, které byly doposud při opravě fary provedeny i skutečnost, 

že se farníci na pracích podíleli brigádnickou prací. Postup prací je vidět. Ptá se správce farnosti, zda 

se daří získat další dotace. Slyšel připomínky občanů, že je prováděno financování církevního majetku 

z obecních peněz. Je pro pomoc obce s provedením oprav, na druhé straně však nemůže obec 

financovat opravy, když nebude moci využívat prostory, protože jsou farní. Je to jako financovat 

soukromou osobu. Ptá se proto, zda je zde možnost financování oprav na faře z jiného zdroje. 

Správce farnosti Dr. Puvák uvedl, že fara je dvoupodlažní objekt, kde ve druhém podlaží je byt kněze. 

Opravuje se přízemí budovy, kde prostory mají sloužit farnosti, a to jako kaple, farní kancelář, 2 

místnosti bude možno využívat např. pro přednášky, dvě místnosti pro charitu nebo něco jiného, zatím 

není jejich využití zřejmé. Místnosti jsou pro využití farností, potažmo občany Dětmarovic. Aktivity 

volně přístupné všem. Peníze nejdou jednotlivcům, budova bude sloužit všem. Rozpočet pro opravu je 

900 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč byl poskytnut příspěvek obce, 150 tis. Kč dotace z Německa, 50 tis. Kč 

na opravu balkonu v patře poskytlo biskupství, sbírka na opravu fary činí 5 tis. Kč měsíčně, ročně tedy 

asi 50 tis. Kč. Zajímal se i o jiné možnosti – projekt, jehož udržitelnost musí být 5 let. Dosažení dotací 

je zdlouhavé, teď dotace nejsou. Na opravu varhan se peníze dají obstarat lépe. Fara slouží všem. 

Ing. Jendryščík uvedl, že v žádosti je vše popsáno. Letos se povedlo provést podřezání zdiva na faře a 

vzhledem i k suchému počasí mokré zdivo vyschlo. Na podzim se bude dělat elektroinstalace, topení, 

pak omítky, podlahy, nový přívod i rozvod vody, nové dveře. Finanční zdroje – překlenovací úvěr 

z biskupství, příspěvky farníků, příspěvky podnikatelů fyzických osob, dotace obce.  Svou nynější 

žádostí navázali na žádost, která byla předkládána zastupitelstvu v březnu letošního roku, kdy 

požadovali dotaci obce ve výši 500 tis. Kč. Proto je nyní žádáno o příspěvek ve výši 200 tis. Kč. 

Využití finančních prostředků je v žádosti popsáno. Z poskytnutého příspěvku 200 tis. Kč bylo již 

využito 240 tis. Kč. Čeká je platba za nové topení ve výši 400 tis. Kč, platba za omítky, dlažbu rovněž 

ve výši 400 tis. Kč. S firmami jednají, aby část mohli zaplatit letos, zbytek pak v příštím roce. Nyní 

chtějí, aby část přízemí byla dokončená. V části přízemí by bylo polyfunkční centrum osazené 

diaprojektorem, kde by se mohly konat veřejné besedy, bylo by to využití pro všechny občany obce. Je 

na rozhodnutí zastupitelstva obce, jak vysoká částka příspěvku bude poskytnuta. 

Pan starosta uvedl, že mecenášů na poskytnutí finančních prostředků moc není, což jemu osobně vadí. 

Paní Formandlová se vyjádřila, že se zde mluví o dominantě obce. Je to budova v centru vedle kostela. 

Proč tedy nedovolit lidem scházet se v hezkém prostředí. 
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Pan starosta uvedl, že v minulém volebním období byly z prostředků příhraniční spolupráce přislíbeny 

dotace ve výši 90 % nákladů na zřízení informačního centra. 

Paní Formandlová vyslovila názor, že když se pro děti rekonstruovalo hřiště u školy, starým občanům 

chceme dávat 3 tis. Kč na rekreaci, nestaví se kanalizace, proč musí prosit o peníze na opravu 

dominanty obce, jejíž využití je možné nejen pro církevní účely. 

Starosta obce oponoval, že oproti okolním obcím jsou příspěvky pro opravu fary nestandardně vysoké. 

Vyčítat, že se dává málo, vidí jako krátkozraké, v minulosti mluvila jinak. Rada obce doporučila 

zastupitelstvu obce poskytnout příspěvek ve výši 100 tis. Kč. O výši příspěvku se diskutovalo. 

Členové zastupitelstva obce mohou mít jiný názor. 

Mgr. Kaděrová uvedla, že budova fary není majetkem obce. Zhodnocujeme majetek církve. Jiné 

organizace v obci mají větší členskou základnu a tak vysoké příspěvky nedostaly. 

Pan Tomčík uvedl, že v okolních obcích jako je Doubrava, Orlová, byly kostely opraveny z prostředků 

OKD. Na fotbal dáváme také roční příspěvek 600 tis. Kč a přitom je na zápase přítomno 22 diváků. 

Do kostela chodí občanů víc. 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel uvedl, že finanční výbor doporučoval částku 400 tis. Kč, 

schválen byl příspěvek 300 tis. Kč, teď doporučeno 100 tis. Kč. Je na zastupitelstvu, jak vysokou 

částku schválí. 

Pan Wowra vyslovil názor, že prioritou obce je dům pro seniory. 

Správce farnosti uvedl, že probíhá proces restitucí. S Lesy jedná biskupství. Je zde 220 farností, jsou 

tu tisíce drobných položek, až se vypořádají, co pak bude dál – polnosti dostaly farnosti. U nás se 

jedná o 8 malých nelukrativních pozemků. Farnost má s nimi jen potíže, s pozemky se nedá nic dělat. 

Po skončení majetkového narovnání se musí finance rozumně uložit, protože skončí financování církví 

státem. Nemohou se rozdávat peníze. Ze zisku pak budou muset žít. Farnosti dostaly různé majetky. 

Už teď se musí o ně starat.  

Ing. Jendryščík se obrací na zastupitele, aby se nepřeli. Farnost je vděčná za každou korunu, kterou 

dostane. Respektuje rozhodnutí rady obce. I tato částka bude pro farnost přínosem. Nejsou to peníze 

na provoz, ale na budovu, na zvelebení obce. Jestli to bude 100 tis. Kč nebo 200 tis. Kč je druhořadé. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela 

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

Šnapková hlasovali pro návrh poskytnutí dotace v roce 2015 Římskokatolické farnosti sv. Maří 

Magdalény na opravu farní budovy ve výši 100.000,- Kč a uzavření příslušného dodatku 

k veřejnoprávní smlouvě ze dne 26.3.2015 dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

Proti tomuto návrhu hlasovali Jana Formandlová, Mgr. Anna Kiková a Miroslav Wowra.  

Hlasování se zdržel Josef Tomčík. 

 

8. převod částky římskokatolické farnosti na opravu varhan 

 

K tomuto bodu programu pan starosta uvedl, že osobně navštívil 7 firem v obci a obrátil se na ně 

s žádostí o poskytnutí příspěvku na opravu varhan v místním kostele. Osobně si představoval lepší 

spolupráci. Výsledkem je, že příspěvek poskytly jen firma TRESTLES a.s. 15 tis. Kč (poukázáno 

přímo farnosti), Krkonošské vápenky Kunčice a.s. a MORAVIA CONSULT a.s. po 10 tis. Kč. 

Celkem je jedná o částku 20 tis. Kč, které jsou zatím na účtu obce, nyní je třeba je převést farnosti. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra  schválili poskytnutí 

daru v roce 2015 Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény na opravu historických varhan ve výši 

20.000,-  Kč a uzavření příslušné darovací smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 
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9. Rozpočtová opatření 

 

K tomuto bodu programu Ing. Kozel uvedl, že v předložených materiálech došlo k určité nepřesnosti 

v terminologii jednotlivých akcí, která však byla převzata z podkladů jednotlivých správců kapitol. 

Pokud se jedná o rozpočtové úpravy, rada obce provedla na svých zasedáních v červenci, srpnu a září 

drobné úpravy schváleného rozpočtu letošního roku. Jednalo se zejména o rozpočet příjmů 

právnických osob, dotace z úřadu práce, platby DPH, kdy u tohoto výdaje byl učiněn v rozpočtu jen 

odhad. Musely se posílit rozpočtované výdaje na skutečný odvod DPH. Dále byly provedeny přesuny 

mezi paragravy rozpočtu týkající se klimatizace v budově 942, DPS, změny č. 1 územního plánu, 

zpracování žádosti o dotaci, VPP,  neinvest. výdaje Hájenka, oprava komunikací. Členové 

zastupitelstva obce obdrželi tabulku Upravený rozpočet obce Dětmarovice r. 2015, kde tyto 

rozpočtové úpravy jsou promítnuty ve sloupci označeném UR 9/15.  

 

Diskuse: 

Paní Formandlová se dotazovala, zda finanční prostředky, které byly rozpočtovány na stavby, které se 

v letošním roce neprovedou, budou zařazeny do finanční rezervy. 

Ing. Kozel sdělil, že tyto finanční prostředky skončí v rezervě. 

Paní Formandlová se dotazovala, zda částka za projekt úpravy prostranství před budovou obecního 

úřadu není moc vysoká. 

Paní Čempelová odpověděla, že není. Je to hodně málo, jelikož budou muset být provedeny stavební 

úpravy technického prvku, což je kašna a provedeno ozelenění včetně kácení dřevin. 

Ing. Jendryščík se vyjádřil, že 1,5 mil Kč v příjmové i výdajové části bylo upraveno rozumně, je pro to 

tyto úpravy schválit. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela 

Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. 

Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili rozpočtové opatření č. 9 

dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k  23.9.2015 a upravený schodkový rozpočet obce 

Dětmarovice k 23.9.2015 takto : 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 59.222 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 88.195 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 návrhu usnesení nehlasoval nikdo, hlasování se zdržela Jana Formandlová. 

 

10. Informace starosty obce k některým aktuálním činnostem 

 

Starosta obce informoval o snaze zavést dodatečný autobus na lince Orlová – Dětmarovice pro 

studenty středních škol. Bylo jednáno s Městským úřadem Orlová i ČSAD Karviná. Přidat autobusový 

spoj se nepodařilo, jelikož v době špičky není k dispozici vozidlo.  

Dále informoval, že proběhla anketa týkající se zamýšlené výstavby domu pro seniory a výstavby 

kolumbária. Vzorek z ankety je malý. Pokud se jedná o dům pro seniory je k dispozici studie, je 

k čemu diskutovat, na krajském úřadě byli pochváleni. Není jisté, že je to schopno pro registraci. Stále 

jsme na začátku. Projekt by se zpracovával ve spolupráci s krajským úřadem, který je ochoten 

spolupracovat a pomoci nám v této věci. Příští týden je plánováno, spolu s členkami sociální komise, 

další jednání na krajském úřadě. Zúčastnili se s členkami sociální komise, kterým děkuje za jejich 

dosavadní práci, již jednoho jednání na krajském úřadě. Jsou připraveni jet příští týden na krajský 

úřad, kde by jim měli říct, jak by projekt měl vypadat, aby tam byly příslušné rozměry schodišť, 

výbava atd. Při návštěvě udělají odhad nákladů a podílu nákladů obce na chod zařízení. Zákonná 

povinnost je, aby se obec podílela úhradou 30 % nákladů na chod zařízení. Odhad je 40 mil Kč na 

provedení stavby, náklady obce na financování chodu zařízení při spoluúčasti ubytovaných 10 tis. Kč 

na osobu, by byly kolem 1,5 mil. Kč ročně. V obci by tato částka nebyla problém. Pro rok 2016 by se 

měl odsouhlasit projekt stavby, podrobnosti – dispozice domu a způsob financování nákladů obce. 

V prosinci je třeba jasně říct, zda zpracovat nebo ne projekt, který bude stát přibližně 2 mil. Kč. 
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Stavbu provést není problém. Důležité pak bude, aby zařízení mělo dobré vedení, pak to nemůže 

zkrachovat. Před rozhodnutím o zpracování projektu budou členové zastupitelstva seznámeni 

s podklady.  

Co se týká silničního obchvatu obce, původně založený spolek nefungoval. V Dětmarovicích byla 

uskutečněna schůzka zástupců města Karviné, Bohumína, obcí Dolní Lutyně a Dětmarovice. Je zadání 

pro vypracování úsporné projektové dokumentace stavby. Čtyři přemostění zvyšují náklad, proto se 

pracuje na nalezení úspor, aby stavba byla ekonomicky efektivní.  

Pokud jde o návrh snížení energetické náročnosti Dělnického domu, je zde možnost uplatnit realizaci 

na dotaci. Není zpracován projekt, výzva končí v únoru. Navrhuje tedy zpracovat projekt a přihlásit jej 

na dotaci, která může být až do výše 80 % nákladů. 

Dnes se podařilo dostat do dotací projekt sportoviště základní školy. Projekt byl na dotaci zpětně 

přihlášen, byli jsme vybráni a dostaneme údajně dotaci v řádech miliónů korun. Projekt se povedl 

uplatnit zpětně. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová uvedla, že konečně může pochválit, že obec dostane dotaci na sportoviště ZŠ. Ví, 

že v Karviné na sportoviště dotaci dostali. 

Mgr. Stáňa uvedl, že Karviná dotaci dostala, protože měla požadovaný finanční objem. 

Dále se paní Formandlová uvedla, že v minulosti se dům pro seniory neschválil. Tento dům pro 

seniory může to být pro obec noční můra. Doplácet ročně 1,5 mil Kč – pro kolik lidí by to bylo? Číslo 

16 slyší poprvé, kdysi se hovořilo o 30. Důležité je vědět, co chceme stavět. Musí být zahrnuto 

v komunitním plánování, jinak nemůžeme žádat kraj o příspěvek, pokud nebude zahrnuto do plánu 

poskytovatele sociálních služeb. Musíme mít v plánu komunitního plánování naplánováno, co chceme 

stavět, jestli to bude domov důchodců, pak se můžeme obrátit na kraj o příspěvek. Žádná dotace 

nekryje celou stavbu. Samozřejmě si obec může postavit, co chce. Když však budeme stavět domov 

důchodců, musíme být opatrní. 

Pan starosta uvedl, že když budeme mít dům pro seniory postavený podle všech regulí, automaticky se 

dostaneme do sítě registrace a automaticky se dostaneme do systému spolufinancování. Příští týden 

vezme projekt a zajede jej se zástupkyněmi sociální komise na krajský úřad projednat. Tam jim 

řeknou, co je špatně, s projektantem se opraví tak, aby to bylo pro 10 jednotlivců a 3 dvojice. 

Podle paní Formandlové se vycházelo z vyjádření 126 lidí, kteří se zúčastnili ankety. 

Starosta obce uvedl, že ve zprávě píše, že na základě vyjádření 126 lidí se určitě ještě nerozhodne. 

Paní Formandlová upozorňovala, že při provozu vzniknou ještě další náklady – kapesné seniorům, 

náklady na personál, odpady, praní prádla a další. Takže při propočtu ji vyšlo, že obec bude doplácet 

na provoz 2 mil. Kč za rok. 

Starosta obce odpověděl, že důležité je, co propočítá krajský úřad, nechá si předložit zpracování 

propočtu odborníky. Co se týče komunitního plánování, není v naší obci třeba. Projednali to na 

krajském úřadě. 

Paní Formandlová oponovala, že když budeme v síti poskytovatelů sociálních služeb, pak přispějí, 

jinak si budeme vše hradit sami. Řešením lepším pro obec je, když nějakému okolnímu domovu 

nějakou částku zaplatíme za umísťované lidi. 

Starosta sdělil, že od začátku musí být jasné, že kraj se bude na financování podílet. Budeme to mít 

písemně. Budeme mít písemně, že budeme v systému nových sociálních služeb. Tak jim to bylo 

řečeno. 

Pan Mgr. Stáňa konstatoval, že pozitivní je to, že se o celé záležitosti jedná na krajském úřadě. 

Paní Formandlová oponovala, že na krajském úřadě jednáme a sami nevíme a neptáme se lidí, zda to 

zařízení skutečně potřebujeme. 

Pan starosta uvedl, že v obci je takové zařízení potřebné, bez problémů jej naplníme. 

Pan Tomčík vyslovil svůj názor, že celou záležitost necháme na příští zasedání zastupitelstva. 

Pan starosta sdělil, že se musí postupovat pomalu a postupně, aby se neudělala chyba. 

Pan Tomčík uvedl, že je třeba dobře zvážit, jak bude zajištěn chod a financování domu pro seniory. 

Ing. Kozel se vyslovil, že když má o něčem rozhodovat, potřebuje k tomu informace – co chceme 

stavět, z čeho se bude financovat apod. Náklady na realizaci, náklady po realizaci. Až toto bude jasné, 

může se rozhodnout. 
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Pan starosta zdůraznil, že dnes je podávána jen informace. V prosinci budou poskytnuty další 

podrobné podklady. Pak se rozhodne, zda zadat zpracování jen projektu, nebo se bude realizovat i 

stavba. 

Ing. Jendyščík se vyslovil, že stavba kolumbária je dobrá myšlenka, vadí mu jen návrh umístění, že to 

zasahuje mimo pozemek hřbitova – mimo hroby, do volného prostoru. 

Pan starosta sdělil, že umístění posoudí projektant. 

Pan Tomčík se vyslovil, že hřbitov je plný zbytečných stromů. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela 

Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. 

Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí informaci 

starosty obce k některým vybraným aktuálním činnostem dle předloženého materiálu a uložili 

starostovi obce zahájit práce na projektu Energetických úspor Dělnického domu s cílem jeho 

přihlášení na dotační titul Operačního programu. 

Proti tomuto návrhu hlasovala paní Jana Formandlová. Hlasování se nikdo nezdržel. 

 

11. Návrh poskytování příspěvku pro seniory na ozdravné pobyty 

 

Pan starosta k tomuto bodu programu uvedl, že na základě doporučení rady obce je zastupitelstvu obce 

předkládán návrh zkušebně v roce 2016 poskytnout dar ve výši 3.000,- Kč na ozdravný pobyt osob 

starších 65 let, a to na základě předložené faktury. 

 

Diskuse: 

Ing. Badurová se dotazovala, jaká budou kritéria pro poskytnutí tohoto daru. 

Pan starosta odpověděl, že se musí jednat o ozdravný pobyt v Moravskoslezském kraji, časově 

neomezený, osobě bude poskytnut dar 3 tis. Kč na základě předložené faktury. 

Paní Formandlová se dotazovala, jak se bude ověřovat, že žadatel skutečně na ozdravném pobytu byl, 

jak se dá zabránit, aby nebylo zneužito. Důchodcům se přidává, ale aby taky něco dostali i mladí. 

Pan starosta se vyjádřil, že se dá ověřit na místě, zda byl pobyt uskutečněn, nebo předložit 

fotodokumentaci. 

Dle názoru paní Formandlové se dotace dělají jinak – faktura se uhradí přes účet obce. Je to práce 

navíc. Rovněž neví, zda by to bylo v tomto případě účetně správně. 

Ing. Kozel uvedl, že v tomto případě hovoříme o daru občanovi. Faktura je jen přílohou k darovací 

smlouvě. Nic víc. Z účetního pohledu neví. Kritéria – může být zálohová faktura, mohou s tím 

vzniknout problémy. 

Ing. Svrčina navrhl, aby se jen schválilo, že pro tento účel budou v příštím roce v rozpočtu peníze. Do 

konce roku je čas, aby byla stanovena kritéria pro poskytování těchto darů. 

Paní Formandlová se dotazovala, jak se budou napravovat pochybení. 

JUDr. Pochylý vyslovil názor, že bude dar poskytován osobám starším 65 let. Teoreticky ke zneužití 

daru dojít může. 

Paní Formandlová se vyslovila, že je třeba udělat podmínky, aby se ověřilo, že se obdarovaným 

skutečně pomohlo. Zda v dalším roce poskytnout další výhody – leze na doporučení kohokoli. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro návrh usnesení: „ zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč na 

ozdravný pobyt pro osoby starší 65 let s účinností od 1.1.2016 dle podmínek stanovených radou obce, 

a to do vyčerpání rozpočtu stanoveného na tento účel“ hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. 

Kamila Badurová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. 

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

Miroslav Wowra. 

Proti tomuto návrhu hlasovali Jana Formandlová a Josef Tomčík. 

Hlasování se nikdo nezdržel. 
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12. Žádost Ing. Richarda Wojnara o projednání vznesených záležitostí 

 

K tomuto bodu jednání zastupitelstva vystoupil občan obce pan Ing. Richard Wojnar, jenž vysvětlil 

důvody, které jej vedly napsání dopisu. Dva roky po obci požaduje, aby vyměnila kontejner, do něhož 

ukládá odpad, obec to není schopna zajistit. Kontejneru dva roky chybí půl víka. 

Pan starosta sdělil, že kontejner na místě je, někdo mu však poškodil víko. 

Paní Čempelová uvedla, že firma zajišťující svoz odpadu odmítla kontejner měnit. Třikrát byla 

provedena oprava kontejneru a opět došlo k jeho poškození. Nato bylo firmou svážející odpad 

odmítnuto provádět další opravy kontejneru. Že se občané chovají neurvale, to neovlivníme. Že 

v kontejneru nemá místo pro uložení odpadu to rovněž neovlivníme, protože kontejner je pro určitý 

objem odpadu a pro daný počet osob a pokud tam někdo dá více odpadu, pak se už tam další nevejde. 

Starosta obce uvedl, že zajistíme opětovně umístění nového kontejneru. 

Paní Čempelová se pana Ing. Wojnara dotazovala, proč nechce popelnici na kolečkách ke svému 

domu. 

Pan Ing. Wojnar nepovažuje za normální jezdit s popelnicí někam tři sta metrů daleko po tak špatné 

cestě, která vede k jejich rodinnému domu. 

Paní Čempelová uvedla, že několikráte jemu a jeho manželce navrhovala, aby si popelnici umístili u 

domu poblíž svozové trasy, což také odmítli. Námitka, že jim tam bude někdo jiný ukládat odpad – 

popelnici mohou mít i na uzamykání. Popelnice u vedlejších domů mají i na jiných místech v obci a 

nikdo si nestěžuje, že by jim tan někdo odpad ukládal. Poškozený kontejner vyměníme, ale je umístěn 

na místě, kde není žádný rodinný dům, takže nezajistíme, aby opětovně nebyl poškozen. Co se děje 

s odpadem u jiných stanovišť kontejnerů v obci je hrozné, lidé jsou velmi nevychovaní, ukládají zde 

různé druhy odpadů, které do těchto kontejnerů nepatří. Odpady jsou ukládány i mimo kontejnery. 

Starosta obce vyslovil názor, že zastupitelstvu obce nepřísluší dále řešit tento jednotlivý případ 

problémů s odpadem. Doporučuje, aby to řešil obecní úřad. Druhá část dopisu se týkala koňského 

trusu na cestě. Obec nemá pracovníky, kteří by hlídali na cestě, kteří koně cestu znečistí. 

Pan Tomčík uvedl, že problém s koňmi je i v centru obce, jezdí po chodnících. Proč to policie 

nekontroluje. 

Pan starosta se vyjádřil, že pokud to nikdo policii neoznámí, tak nezasáhnou. Jezdci na koních se 

chovají nezodpovědně. Doporučuje, aby se zastupitelstvo obce tímto problémem již nyní dále 

nezabývalo. 

Pan Ing. Wojnar uvedl, že k napsání dopisu jej vedlo necitlivé chování pana starosty, když se na něj 

telefonicky s tímto problémem obrátil. Pan starosta se proti tomuto ohradil, že on s lidmi takhle 

nejedná. 

Pan Ing. Wojnar by byl rád, aby se problém s kontejnerem vyřešil. 

Paní Čempelová se dotazovala, co se bude dít, když nový kontejner s víkem bude zamčený a jelikož 

bude plný, pan Ing. Wojnar nebude zde moci odpad umístit. 

Pan Ing. Wojnar se dotazoval, zda tam, kde mu navrhují umístění popelnice, se odpad vyváží? 

Paní Čempelová sdělila, že ano. Cesta k domu pana Ing. Wojnara je slepá a musel by tam svozový vůz 

couvat, protože se tam nemá kde otočit. 

Pan Ing. Wojnar si myslí, že se tam otočit dá. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí 

předloženou žádost Ing. Richarda Wojnara a uložili starostovi obce opětovně projednat, zejména 

v rámci obecního úřadu, možnosti řešení vznesených problému a informovat o nich dotčeného občana. 

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

 

13. Rozpuštění Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1)  

      a R 48 

 

Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že Sdružení bylo založeno za účelem pomoci výstavbě 

obchvatu. Do sdružení byly zapojeny nejen některé obce, ale i velké firmy, např. EDĚ, doly. Sdružení 
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nefungovalo, nescházeli se, nevyvíjeli žádné úsilí pro prosazení staveb severovýchodní příhraniční 

spojky D 47 a R 48, pokud se sešli, nevyhotovili ani zápis. 

 

Diskuse: 

Ing. Jendryščík se dotazoval, zda i všechny obce budou s rozpuštěním Sdružení souhlasit. 

Pan starosta odpověděl, že ano. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili uzavření 

„Dohody o rozpuštění Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp.D1) a 

R48“ dle předloženého návrhu. 

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

14. Rozpočet SMOOK na rok 2016 

 

Členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu jednání písemné materiály. 

 

Diskuse:  

Paní Formandlová se ptala, proč v rozpočtu výdajů nejsou uvedeny Dětmarovice. 

Pan starosta vysvětlil, že částky se týkají dostavby cyklotrasy již mimo území obce Dětmarovice. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí 
předložený návrh rozpočtu SMOOK na rok 2016. 
Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

15. Problematika dopravní obslužnosti – souhlas se smlouvami 

 

K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že se připravuje změna koncepce řízení autobusové 

dopravy v celém regionu, v některých oblastech již proběhlo výběrové řízení na zajištění dopravní 

obslužnosti. Organizovat dopravu bude kraj, který bude dotovat tuto dopravu 85 % nákladů, obec se 

bude podílet úhradou 15 % nákladů. Dětmarovice v tomto systému vycházejí dobře. Když se provede 

výběrové řízení dopravce, mělo by dojít ještě ke zlevnění nákladů. U nás doprava v novém systému by 

měla být levnější než teď. K problematice jsme se zúčastnili schůzek. Bude vybrán nový dopravce. 

 

Diskuse: 

Ing. Jendryščík se ptal, jaké budou další podmínky.  

Pan Tomčík se dotazoval, zda pochopil dobře, že když obec bude chtít přidat další spoj, bude si jej 

muset zaplatit. 

Pan starosta uvedl, že tak to bylo i dosud. Obec si to bude muset zaplatit. 

Pan Tomčík se ptal, zda máme jistotu, že spoje zůstanou nebo nám je uberou. 

Pan starosta uvedl, že spoje zůstanou. Výběrové řízení zajišťuje kraj. Podíl kompenzací obcí bude po 

dobu 3 let neměnný, pak max. 15 % z celkové kompenzace hrazené krajem. Smlouva se uzavírá na 

dobu 10 let. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili uzavření 

smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území 

Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Karvinsko mezi Obcí Dětmarovice a 

Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117 na dobu 10 let dle předloženého návrhu a 
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schválili uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti 

na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Orlovsko mezi Obcí 

Dětmarovice a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117 na dobu 10 let dle 

předloženého návrhu. 

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

 

16. Informace kontrolního výboru o provedené kontrole akce „Zateplení hasičské zbrojnice“ 

 

K tomuto bodu jednání předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Kaděrová uvedla, že byla provedena 

kontrola Zateplení hasičské zbrojnice, které se zúčastnil i zaměstnanec obce zodpovídající za stavbu. 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolní výbor se v souvislosti se zateplením budovy zabýval 

úvahou, zda u obecních budov, kde bylo provedeno jejich zateplení, by nemělo dojít i ke zvýšení 

nájmů a dává toto ke zvážení. 

 

Diskuse: 

Paní Čempelová uvedla, že z bytů je zateplena jen hasičská zbrojnice a domy s pečovatelskou službou. 

Pan starosta uvedl, že otázku nájmů v DPS diskutovali. Nájmy v našich domech s pečovatelskou 

službou jsou nejvyšší z okolních obcí, takže o dalším zvýšení nájmů nebylo uvažováno. Dům čp. 900 

s byty není zateplen – jen jedna stěna. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra vzali na vědomí Zápis 

o provedené kontrole neinvestiční akce „Zateplení hasičské zbrojnice“. 

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

 

17. Pozemková problematika 

 

Žádost o odprodej pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 120 v k.ú. Koukolná 

 

K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že se jedná o návrh záměru prodeje pozemku parc. č. 

120 vodní plocha zamokřená plocha o výměře 1684 m
2
 v k. ú. Koukolná. Zájem o koupi má občan, 

jehož pozemek na tento obecní pozemek navazuje. Členové zastupitelstva obce rovněž obdrželi i 

znalecký posudek k ocenění tohoto pozemku. 

 

Diskuse nebyla k tomuto bodu jednání zastupitelstva obce vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili záměr 

prodeje pozemku parc. č. 120 – vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 1684 m
2
 v katastrálním 

území Koukolná za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s realizací prodeje uhradí kupující. 

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

 

Výkup pozemků z vlastnictví pany Hany Mašánové 

 

Starosta obce Ing. Ladislav Rosman uvedl, že výkup pozemku u hřbitova z vlastnictví paní Mašánové 

byl již zastupitelstvem obce projednán a schválen s tím, že k němu bude zajištěn přístup. Proto při 

zpracování geometrického plánu byl z pozemku parc. č. 4429 v k.ú. Dětmarovice oddělen díl 

označený jako parc.č. 4429/2 o výměře 234 m
2
 pro zajištění požadovaného přístupu. 

  

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 
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Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra zrušili usnesení 

zastupitelstva obce č. 91/5 ze dne 17.6.2015 a schválili majetkový převod – výkup  části pozemku  

parc. č. 4425 nově označené jako pozemek parc. č. 4425/2 orná půda ve výměře 2000 m
2
 a výkup části 

pozemku parc. č. 4429 nově označené jako pozemek parc. č. 4429/2 travní porost ve výměře 234 m
2
, 

vše v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví paní Hany Mašánové, bytem Dětmarovice čp. 20 do vlastnictví 

obce za smluvní cenu 150,- Kč/m
2
. Náklady spojené se zápisem vkladu práv v katastru nemovitostí 

ponese kupující. 

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

 

Výkup pozemku parc.č. 839/1 v k.ú. Dětmarovice zastavěného místní komunikací 

 

Starosta obce uvedl, že se jedná o pozemek o výměře  89 m
2
 zastavěný místní komunikací obecnina. 

Je to vlastně realizace usnesení o provádění výkupu pozemků zastavěných místními komunikacemi za 

smluvní cenu 60,- Kč za 1 m
2
. 

 

Diskuse. 

Paní Šnapková se dotazovala, jek je to tedy s těmi poplatky u převodu. 

Pan tajemník odpověděl, že bylo diskutováno, zda budeme platit daň z převodu nemovitých věcí za 

prodávající v případech koupě pozemků pod komunikacemi. Toto zastupitelstvem nebylo schváleno. 

Takže se jedná pouze o poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, 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 – výkup  pozemku parc. č. 839/1 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 89 m
2
 v k.ú. 

Dětmarovice z vlastnictví Rubena Chlebka a Marty Chlebkové, oba bytem Dětmarovice čp. 290 do 

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

Dětmarovice. 

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

 

 

Výkup pozemku parc.č. 1804/4 v k.ú. Dětmarovice zastavěného místní komunikací 

 

Starosta obce uvedl, že se jedná podobný případ jako předchozí – o výkup pozemku zastavěného 

místní komunikaci obecnina, který je ve vlastnictví manželů Skalnických. Pozemek par. 1804/4 v k.ú. 

Dětmarovice má výměru 91 m
2
, smluvní cena je 60,- Kč/m

2
. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, 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 – výkup  pozemku parc. č. 1804/4  – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 91 m
2
 v k.ú. 

Dětmarovice z vlastnictví  Štefanie Skalnické a Martina Skalnického, oba bytem Olšiny 88/15, 

Karviná Staré Město, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací 

převodu uhradí obec Dětmarovice. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 
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Výkup pozemků zastavěných pozemní komunikací parc.č. 3577 a části pozemku parc.č. 3600 

v k.ú. Dětmarovice 

 

Pan starosta uvedl, že se jedná o komunikace ve vlastnictví manželů Siudových. Místní komunikace je 

už opravena novým asfaltovým povrchem. Byl nabídnut výkup předmětného pozemku pod touto 

místní komunikací za cenu 60,- Kč/m
2
. Posledně byla radou obce projednána i problematika druhé 

komunikace. Tato je ve velmi špatném stavu. Domluvili se, že obec provede nutnou opravu, jelikož 

zde hrozí nebezpečí opětovného úrazu, že je potřeba, aby se obec o komunikaci postarala. Není to 

místní komunikace. Rada obce provedení opravy odsouhlasila. Není místní komunikací, výkup 

pozemku pod komunikací nespadá tedy pod usnesení zastupitelstva o výkupu místních komunikací. Je 

však potřeba ji vykoupit. 

 

Diskuse: 

Paní Šnapková se vyjádřila, že pan Siuda slíbil, že pozemky pod komunikacemi prodá, daruje, nyní 

změnil názor. 

Pan Siuda se vyjádřil, že pokud obec neopraví horní komunikaci, zavře ji. Na radě mu slíbili, že tuto 

cestu obec opraví. Oprava spodní cesty není projednána. Byl ochoten přistoupit na podmínky. Na 

dolní cestě jsou křižovatky vhodné k vyhýbání, přesto se vyasfaltovala plocha občanu až ke dvorku.  

Pan starosta je pro opravu i druhé komunikace.  

Pan Siuda uvedl, že „horní“ cestu obci prodat nechce, neprosí o její výkup. 

Pan starosta konstatoval, že výkup pozemku pod komunikací nebude, když vlastník o výkupu nechce 

jednat. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor 

Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra rozhodli o stažení 

návrhu na výkup pozemku parc.č. 3577 v k.ú. Dětmarovice a části pozemku parc.č. 3600 v k.ú. 

Dětmarovice z programu jednání zastupitelstva obce. 

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

 

18. Závěr 

 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.55 hodin. 

 

 

 

 

      

Ing. Ladislav Rosman v.r. 

starosta obce 

 

 

 

     

Mgr. Libor Stáňa v.r.      Josef Tomčík v.r. 

 ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 

 

 

 

Jarmila Popiolková v.r. 

zapisovatelka 
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Přílohy: 

- usnesení 

- pozvánka 

- informace o stavu investičních a neinvestičních akcí k 31.8.2015 

- rozbory hospodaření obce Dětmarovice k 31.7.2015 

- informace o finančním hospodaření obce 

- Žádost římskokatolické farnosti o další dotaci 

- Převod částky římskokatolické farnosti na opravu varhan 

- Rozpočtové opatření č. 9 úpravy schváleného rozpočtu roku 2015 k 23.9.2015 

- Informace k některým vybraným aktuálním činnostem 

- Návrh poskytování příspěvku pro seniory na ozdravné pobyty 

- Žádost Ing. Richarda Wojnara o projednání vznesených záležitostí 

- Rozpuštění Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1) a R48 

- Rozpočet SMOOK na rok 2016 

- Problematika dopravní obslužnosti – souhlas se smlouvami 

- Informace kontrolního výboru o provedené kontrole akce „Zateplení hasičské zbrojnice“ 

- Žádost o odprodej pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 120 v k.ú. Koukolná 

- Návrh na výkup pozemků z vlastnictví paní Hany Mašánové do vlastnictví obce – parc.č. 4425/2 a 

4429/2 v k.ú. Dětmarovice  

- Návrh na výkup pozemku parc.č. 839/1 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví manželů Chlebkových 

- Návrh na výkup pozemku parc.č. 1804/4 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví manželů Skalnických 

- Návrh na výkup pozemku parc.č. 3577 a části parc.č. 3600 z vlastnictví manželů Siudových 

- Dopis Sdružení hornických odborů 

- Výhled investičních akcí obce Dětmarovice na rok 2016 

- Presenční listina 

 

 

 

 


