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Z á p i s  
 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne  

21. října 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu 

 
Přítomni: 
 

Ing. Karel Dobrovolný 

Jana Formandlová 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA 

Mgr. Michaela Kaděrová 

Bc. Šárka Kepenyesová 

Mgr. Anna Kiková 

Ing. Miroslav Kozel 

Ing. Leonard Mynář 

Ing. Ladislav Rosman 

Mgr. Libor Stáňa 

Dagmar Šnapková 

Miroslav Wowra 

 

Omluveni: 

Ing. Kamila Badurová 

Ing. Marek Svrčina 

Josef Tomčík 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Rozpočtová opatření 

3. Informace o jednání na KÚ MSK k uvažované stavbě Domu pro seniory 

4. Závěr 
 

1.   Zahájení 

 

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

všechny přítomné a 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. Leonard Mynář, členové  -  Bc. Šárka Kepenyesová a 

Miroslav Wowra. 

Členové zastupitelstva obce Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

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

Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, a Miroslav Wowra tento 

návrh schválili. 

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

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Lumír Jendryščík, MBA a Ing. Miroslav Kozel, 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. 
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Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

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

Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, a Miroslav Wowra  

navržený program jednání zastupitelstva obce schválili. 

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

 

2. Rozpočtová opatření 

 

Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že se jedná o navýšení investičních výdajů na investiční 

akci Energetická úspora Dělnického domu. Jelikož se jedná o rozpočtové opatření vyšší než 200 tis. 

Kč, rozhodovat o tomto rozpočtovém opatření je pravomoci zastupitelstva obce. 

Projekt má část energetická úspora a osvětlení sálu – toto nebude hrazeno z dotace. Zpracování žádosti 

o dotaci si vyžádá cca 45 tis. Kč, celkem s projektem to bude částka cca 300 tis. Kč. Zpracováno to 

musí být do 5. ledna 2016.  

Starosta obce dále uvedl, že chceme nejen zateplení, ale i solární ohřev. Realizační náklady budou asi 

3 mil. Kč, dotace až 85 %. 

 

Diskuse: 

Ing. Kozel se dotazoval, zda součástí zateplení bude i zateplení střechy. 

Pan starosta sdělil, že bude na projektantovi, jak to navrhne. Asi bude zateplovat strop. 

Pan Václav Kyjonka se vyjádřil, že se zateplovat bude i střecha. 

Dle názoru Ing. Kozla bude náklad na zateplení vyšší než 3 mil. Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

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

Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, a Miroslav Wowra  

schválili rozpočtové opatření č. 12 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 21.10.2015 a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 21.10.2015 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 59.387 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 88.360 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 nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 

 

3. Informace o jednání na KÚ MSK k uvažované stavbě Domu pro seniory 

 

Pan starosta Ing. Rosman uvedl, že ve spolupráci s projektantem a krajským úřadem se dotváří návrh. 

Celý objekt bude určen pro klienty na jejich dožití. Budou zde umístěni klienti s omezeným pohybem. 

Do tohoto domu by přišli mobilní občané, kteří by zde dožili, aby se nemuseli přemisťovat do jiného 

zařízení. Pan starosta připravil pro členy zastupitelstva statistiku dat obyvatel obce. Podíl občanů, kteří 

mají 60 let a více – těchto občanů je v obci asi 1250, nad 65 let pak je to 727 obyvatel. Tento stav stále 

narůstá, lidé se dožívají vyššího věku. Obec má dispozice k realizaci navrhovaného zařízení. Stávající 

domy s pečovatelskou službou jsou zaběhnuté. Dům pro seniory by byl pro naše občany. Je zde 

navrhováno 16 míst, a to 10 pro jednotlivce a 3 pro dvojice. Dispozice prostor bude přizpůsobena pro 

pohyb polohovacích postelí. Z jednání na krajském úřadě byl pořízen záznam. Navrhované věci byly 

odsouhlaseny pracovníky jednotlivých oddělení krajského úřadu. Jednání se zúčastnil on, paní 

Nogová, předsedkyně sociální komise paní Krůlová a za investiční výstavbu obce pan Kyjonka. Dále 

pan starosta přečetl zápis z tohoto jednání. Cílem jednání bylo přiblížení podmínek financování. 

Plán a legislativa – výstavba takovéhoto zařízení je v plánu rozvoje obce do r. 2020. Plán je potřeba 

aktualizovat. Dále pan starosta vysvětlil pojem komunitního plánování. Naší cílovou skupinou jsou 

obyvatelé  - senioři a jejich potřeba dohledu po 24 hodin. Domy s pečovatelskou službou jsou pro 

soběstačné seniory. Pokud by u nich nastal zdravotní problém, mohli by jít do domu pro seniory. Zde 

bude zajištěna lékařská péče 1 x za týden nebo podle potřeby. Dům pro seniory by měl dispoziční 
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řešení pro umístění 16 seniorů. Připomínkou k návrhu bylo nespojovat pokoje, zmenšit společné 

prostory, řešit koupelny pro možnost dovozu pečovaného na lůžku. Toto vše bude v projektu 

respektováno. Rada obce odsouhlasila zadat zpracování změny stávající studie této stavby za cenu do 

20 tis. Kč včetně DPH. Studie bude zpracována neprodleně, do prosince bude zpracována změna 

dispozičního řešení stavby. 

Pokud se jedná o financování nákladů na 1 lůžko, v navrhovaném domě pro seniory i u starších 

zařízení tohoto typu je průměrný náklad 24-25 tis. Kč, dle propočtu pana starosty by to u nás by to 

bylo zhruba 27 tis. Kč. Když by to bylo podle obecného průměru, obec by ročně doplácela 1,5 mil Kč 

na provoz, 18 % kraj při příspěvku seniora na péči ve výši 4 tis. Kč. Ze zákona hradí 30 % celkových 

nákladů zakladatel zařízení, tj. obec. Dle názoru pana starosty náklad 1,5 mil. Kč ročně při ročním 

rozpočtu obce 80 mil. Kč je únosný. 

Členové zastupitelstva obce podklad obdrželi. Je to náročnější záležitost. V minulosti se těžko 

prosazovaly některé záměry obce, např. stavba sběrného dvora, zřízení bankomatu, odpočinkové 

plochy, seniortaxi apod. Dále uvedl, že ani pobyt v domě s pečovatelskou službou není zadarmo – 

nájemné je 2,5 - 3,5 tis. Kč.  V domě pro seniory bude senior platit 10 tis. Kč, bude zde však i vyšší 

úroveň služeb. V Orlové je zařízení Pohoda – lidé jsou zde spokojeni. Zařízení tohoto typu by bylo i u 

nás. Dnes je tato záležitost zastupitelstvu obce předkládána jen pro možnost diskuse.  

 

Diskuse: 

Ing. Kozel se vyjádřil, že zde bylo řečeno hodně, dostali graf s věkovým složením obyvatel obce.  

Co se týče finanční stránky – pomalu víme, o co se jedná. Nevíme, kolika lidí se týká, protože není 

pořadník. Ekonomické ukazatele – musí být naplněnost na 100 %. Mandatorní výdaje budou 5 mil. 

Kč, z toho 18 % dostaneme z MS kraje podle nyní platné legislativy, 30 %, tj. 1,5 mil. Kč budou 

mandatorní výdaje obce. 10 tis. Kč x 16 obyvatel je 1,9 mil. Kč. Chybí až 900 tis. Kč – tato částka by 

mohla být krytá sociálními příspěvky, legislativa se však mění, příspěvky se snižují. Náklad na lůžko 

25-28 tis. Kč – mzdy devíti zaměstnanců plus odvody 400 tis. Kč + další náklady na lékaře, sestru, 

servis, revize, odpady, náklady na sanitární materiál, ochranné pomůcky a další – tyto náklady 

vzniknou. Budou náklady na údržbu okolí stavby. Je pro stavbu domu pro seniory, pokud obec na to 

vše bude mít. Dnes je vyřešena spousta věcí, je vstřícná komunikace v zastupitelstvu obce. Trochu 

unikají ostatní skupiny obyvatel – vytvářejí se aktivity pro seniory, vypadává mládež, obyvatelé 

středního věku, stagnace je u spolků. Vytvoření jednoho sportoviště je málo.  

Mohli by zvažovat variantu intenzivní podpory seniorů v domácnosti – staří lidé chtějí zůstat doma. 

Lidé nemohou nechat práci a starat se o potřebného příbuzného. Dovede si představit variantu systému 

přímé pomoci doma. Občané obce jsou umístění v zařízeních v sousedních obcích, je pro to, aby se 

přispívalo těmto organizacím, které se o naše občany starají.  

Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce se bude schvalovat rozpočet obce na rok 2016. Nyní je 

období, kdy se obci daří čerpat dotace z různých zdrojů. Systém je složitý. Úskalí – loni i letos 

podpora projektů ve snaze získat, co se dá. Hovořilo se zde, že je obec na tom finančně dobře. On je 

obezřetný. 30 mil. Kč na účtech obce je už asi 3 roky. Příjmy ze sdílených daní byly v roce 2014 38 

mil. Kč – nepředpokládá se jejich zvýšení ani snížení. Zvýšilo se rozpočtové určení daní. Byla 

navýšena daň z nemovitostí, přinesla 11 mil Kč do rozpočtu obce. Zpětně bylo pro občany provedeno 

snížení poplatku za likvidaci odpadu, byl rovněž vybudován sběrný dvůr pro sběr odpadů. Loni byly 

výdaje na tuto činnost 3,5 mil. Kč, příjem 0,5 mil. Kč. Příjmy z vlastní činnosti ve výši 3 mil. Kč 

zůstanou stejné. Nyní je rozpočet 80 mil. Kč. Neinvestiční výdaje jsou 40 mil. Kč, volných je cca 15 

mil. Kč. Je rozpracováno nesčetně projektů. X let se řeší kanalizace, obec je tlačena zákony a 

směrnicemi k její realizaci. I v médiích se znova začíná tato oblast objevovat. Kanalizaci obec bude 

muset stavět. Finanční náklady budou na kanalizaci Šlog I 24 mil. Kč, výběrovým řízením to může být 

méně, kanalizace Šlog II  20 mil. Kč, kanalizace Koukolná 45 mil. Kč, kanalizace I. etapa střed 150-

200 mil. Kč, zateplení Děl. Domu 3 mil. Kč, chodník v Koukolné 6 mil. Kč, křižovatka pod Skotnicí 2 

mil. Kč, retenční nádrže 2-3 mil. Kč, rekonstrukce elektřiny v základní škole 7 mil. Kč, rozšíření 

kapacity základní školy 10-20 mil. Kč v případě nástavby stávající budovy, dům pro seniory 20-30 

mil. Kč. Výstavbou kanalizací dojde k dalším nákladům na opravy komunikací, kdy jejich rozkopáním 

bude třeba opravovat celu šířku komunikací. Náklady budou v řádech miliónů Kč. Bylo záměrem, že 

se neopravují komunikace, kde má proběhnout výstavba kanalizací. Drtivá většina staveb bude 

s dotacemi ve výši 50-90 %.  
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Je třeba se zamyslet nad hotovostí – jestli stavby zaplatit z vlastních peněz. Při dotacích u zateplení 

dostaneme peníze z dotací zpět za 1-1,5 roku, u kanalizace po proběhnutí všech procesů a kontrol za 2-

3 roky. Je třeba najít rozumnou míru kompromisu. Financování bankami – 50 až 80 mil. Kč úvěr při 

úroku 3 %, v tom případě se ročně zaplatí na úrocích 2-3 mil. Kč. Považuje za nutné tyto informace 

říct. Byl by s nakládáním s obecními financemi opatrný, jelikož obec čekají velké výdaje. Když se 

zvýší mandatorní výdaje, je to třeba zvážit i při schvalování rozpočtu na příští rok. 

 

Pan starosta uvedl, že bývaly doby, kdy se říkalo, že nic nejde dělat. V domově pro seniory průměrný 

náklad 25 ti. Kč na lůžko – je v tom už započítáno vše – platy, opravy, lékař. Je to průměrný stav ceny 

v podobných zařízeních v kraji. Výdaj pro obec by byl 1,5 mil. Kč ročně.  

Že zapomínáme na mládež, že přichází zkrátka – pan starosta je schopen akceptovat doplnění výhledu. 

Zatím nikdo s žádným návrhem nepřišel. Stavět něco, příspěvky do rodin – je to možné, není to 

dotované. Senioři jsou státem dotovaní a podporovaní obecně, podmínky jsou dobré, kdyby zůstaly, 

bylo by to dobře. Pokud se jedná o spolkovou činnost, je zde záměr stavby klubovny zahrádkářů, je 

třeba ho jen realizovat. Spousta peněz byla investována do budovy hájenky pro činnost myslivců. 

Je zde jistý systém. Že nevíme co s penězi je nesmysl. Obec ví, pro jaký účel chce peníze využít – 

stavba chodníku, kanalizace apod. V poslední době se daří získávat dotace. Obec má vlastní peníze a 

je rovněž schopna si půjčit na stavby bez toho, aby se nebezpečně zadlužila. 

Pokud se jedná o Dům pro seniory, pokud budou zastupitelé proti této stavbě, bude mu to líto. Každý 

rok je obec schopna investovat 20 mil. Kč. 

Mgr. Kaděrová vyslovila názor, že podpora jiných skupin obyvatel zde je.  Např. děti v základní škole 

mají příspěvky na lyžařské výcviky. 

Ing. Kozel uvedl, že jen konstatoval, co může nastat. 

Paní Formandlová se vyjádřila, že bude nutná rekonstrukce elektro v základní škole, kde rozpočtovaný 

náklad činí 7,9 mil. Kč. Co zde uváděl Ing. Kozel, by měli zastupitelé obdržet písemně. Voliči chtějí 

žít na úrovni. Od roku 2013 nevíme, co chceme stavět. Zda dům s pečovatelskou službou nebo domov 

důchodců. Jaký materiál pan starosta předkládal na krajském úřadě? 

Pan starosta uvedl, že předkládal studii, která byla konzultována i v radě obce. Víme, co chceme 

stavět. 

Paní Formandlová uvedla, že potřebujeme být začleněni do seznamu poskytovatelů sociálních služeb, 

je potřeba být začleněn v komunitním plánování. Je potřeba vědět, co chceme. Kolik ze 727 občanů 

nad 65 let by mělo zájem o umístění v Domě pro seniory?  My nevíme, kolik je zájemců. 16 lidí s 

příspěvkem 4 tis. Kč nám náklady nepokryje. Nevíme, koho do domu pro seniory budeme dávat a jaké 

dotace dostaneme. Není to tak jednoduché, aby potřebný dostal příspěvek 4 tis. Kč. Musí mu být tento 

příspěvek schválen. Je jí vytýkáno, že jen kritizuje. Není zde konkrétní návrh. Když už dá obec peníze 

na stavbu, mohla by se pak stavba bezúplatně dát do provozování tomu, kdo už to vše zná. Například 

Horní Suchá převedla objekt za 1 Kč Slezské humanitě. Tato organizace už má všechny potřebné 

papíry. Pak by to po obec byla jen investice do stavby domu, kde by mohla být na stavbu dotace 80 %. 

Služba pro občany by zajištěna byla. Tak to funguje v Horní Suché. Slezská humanita se o vše stará. 

Bylo by to rozumné vyřešení problému a obec by ušetřila. Druhá varianta je dávat dotaci za umístění 

občanů naší obce v zařízeních v okolí. Smluvně ošetřit, jaký stupeň péče jim bude poskytován. 

Pan starosta uvedl, že o druhé variantě ví. I naopak umístění občanů jiných obcí u nás, přispívaly by 

obce na svého občana. K možnosti přenechat provozování domu pro seniory jiné organizaci – na to 

neodpoví, to neví. Zkušenost je, že takové zařízení přenechané jiné organizaci znamená, že si vše 

organizuje po svém už jiný subjekt. Představa je obsadit dům pro seniory kvalitními lidmi, aby 

zařízení bylo špičkové – lepší než podobná zařízení v okolí. Poskytovat lepší péči, lepší podmínky než 

v jiných zařízeních. 

Paní Formandlová uvedla, že pokud se jedná o úroveň péče poskytovanou Slezskou humanitou, tato 

organizace má už v okolí 6 takovýchto zařízení. Musela by se uzavřít taková smlouva, aby byla 

poskytována požadovaná péče. Zvýší se však úměrně i cena.  

Pan starosta je názoru, že senior by platil maximálně 10 tis. Kč. Byl by to jiný systém. Zkonzultuje 

tuto možnost se Slezskou humanitou. 

Mgr. Stáňa se dotazoval, jak je to s možností dotace. 

Paní Formandlová uvedla, že dotace je možná na stavbu, ne na poskytování sociální služby. 
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Ing. Kozel sdělil, že 18 % by byla dotace klaje. I v případě, že by byl dán objekt do nájmu Slezské 

Humanitě, ze zákona je obec jako zřizovatel povinna platit 30 % nákladů na provoz. 

Pan starosta uvedl, že zjistí potřebné informace. Za obecní peníze se dům pro seniory postavit dá. 

Ing. Kozel uvedl, že by podpořil dotovanou stavbu. 

Paní Formandlová uvedla, že na stavbu by mohla být dotace 80 %.  

Pan Mgr. Stáňa se vyjádřil, že je zde myšlenka vybudovat ubytování pro seniory. V současné době je 

pro dožití seniorů LDN. Je třeba se rozhodnout. Byl by to nadstandard. Je potřeba zvážit všechny 

návrhy. Je potřeba zpracovat studii stavební i studii proveditelnosti. Takováto zařízení mají spíše větší 

města. Je to velká pomoc. V současnosti naše občany umísťujeme po okolí. Do příštího zastupitelstva 

bude za 20 tis. Kč dopracována studie, v prosinci zvážit, zda zadat zpracování projektu. 

Pan starosta uvedl, že projektantem bude propočten průměrný náklad 25 tis. Kč. Toto průměrné číslo 

je platné a nejobjektivnější. Lepší údaj k dispozici není.  

Ing. Kozel uvedl, že  průměrný náklad 25 tis. Kč na 16 lidí představuje 400 tis. Kč 

Pan starosta uvedl, že je to průměr velkých i malých zařízení. 

Ing. Mynář uvedl, že se zde dělají závazky do budoucna. Dotazoval se, zda se dá zpracovat výhled na 

příštích 10 let – kolik peněz bude na co potřeba. Zda si můžeme postavit domov pro seniory a pak jej 

dotovat, kolik to bude obec stát. Na DPS doplácíme 2 mil. Kč. Bude to víc? Nevíme, zda se trefíme do 

průměru nákladů. 

Ing. Kozel uvedl, že se pokusí něco takového zpracovat. 

Pan starosta uvedl, že v plánu jsou velké výdaje na stavbu kanalizací. Stavět je chceme s dotacemi. 

Bez dotace jsme schopni postavit z vlastních peněz I. etapu Šlog za rozpočtovaných 24 mil. Kč, 

vysoutěžená cena může být kolem 18 mil. Kč. Je to financovatelné. Opraví se i cesty. Obec 

nezadlužíme. Málo peněz je pojem vžitý z minula. Víme co s penězi, na co se dají co nejlépe využít. 

Paní Miluše Krůlová uvedla, že se zúčastnila jednání na Moravskoslezském krajském úřadě. Rozebrali 

částku 25 tis. Kč. Je to celokrajský průměr na stavebně stejná zařízení, a to starší i nová. Částka moc 

přehnaná není. Zastupitelé by se stavby neměli bát. V minulosti se stavěly plynovody za 18 mil. Kč při 

ročním rozpočtu obce 3 mil. Kč a postavily se. Obec by se neměla bát vzít si úvěr. Okolní obce úvěry 

mají a nemají problém.  

Pan Mgr. Stáňa uvedl, že ze svého okolí zná případ občanů, kteří řeší, co s rodiči. Pobyt v zařízení 

stojí 16 tis. Kč, důchod mají 10 tis. Kč, příspěvek na péči 4 tis. Kč, zbytek musí rodina doplatit. 

Pan starosta uvedl, že příspěvek na péči je poskytován v rozmezí 800 Kč až 12 tis. Kč. Předpokladem 

pro umístění v domě pro seniory je senior, který má příspěvek na péči alespoň 4 tis. Kč. Tito senioři 

by do tohoto domu šli. 

Paní Formandlová sdělila, že příspěvek 4 tis. Kč může mít jen občan, který splňuje podmínky pro 

určitý rozsah péče. Míchají se zde dvě věci – stavba budovy a systém provozování. Budova se postavit 

může. Ze zákona má jako člen zastupitelstva plnit funkci správného hospodáře, proto jí vadí i 

nesprávně vynaložených dvacet tisíc korun. Zpracování projektu - pro ni je to zbytečný výdaj. 

Pan Mgr. Stáňa se vyjádřil, že bez projektu nelze nic dělat. 

Paní Formandlová oponovala, že nevíme, jaké služby chceme v budově poskytovat.  

Pan starosta se vyjádřil, že stavba může být realizována za 3 roky, nové zastupitelstvo obce ji bude mít 

na krku. Je to na zvážení. Obec má vyšší příjem z daně z nemovitostí, rovněž příděl ze státního 

rozpočtu máme vyšší než okolní obce. Máme pro stavbu lepší možnosti než obce v okolí. Stavbu 

kanalizací chceme realizovat z dotací. Peníze nám přibývají. Je dobré to, že je čas na zvážení do 

prosince, kdy prosincové zasedání zastupitelstva obce o věci rozhodne. 

Ing. Mynář je názoru, že by se měly zjistit podmínky pro pronájem budoucího objektu. 

Pan starosta uvedl, že toto zjistí. 

Pna Rutka seznámil přítomné se zkušenostmi s umístěním svých rodičů do podobného domu pro 

seniory. Pro umístění do takového zařízení je třeba, aby senior měl příspěvek na péči alespoň 8 tis. Kč, 

4 tis. Kč je málo, je pak třeba doplácet. 

Pan starosta sdělil, že nyní se uvažuje s minimem příspěvku, skutečnost je více. Je pak potřeba hlídat 

úroveň financování, aby nevznikl zisk, který by se musel odvést státu. 

Paní Formandlová sdělila, že občan s příspěvkem na péči ve výši 8 tis. Kč, je skoro ležák. S tím pan 

starosta nesouhlasil, vždy to tak není. 
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Paní Formandlová oponovala, že například člověk bez nohy příspěvek nedostane, takže aby člověk 

příspěvek dostal, musí být více zdravotně postižený. V tomto oboru zdravotnictví pracuje už 30 let, 

takže ví, o čem mluví. 

Pan starosta se vyslovil, že je rád, že dnes tuto problematiku prodiskutovali. Během měsíce listopadu 

bude zpracována studie na tento dům, pak by se mohla uskutečnit schůzka na obecním úřadě. Kdo 

bude mít zájem, může pak do studie nahlédnout. Bude k dispozici i propočet nákladů. Další diskuse 

k tomuto je možná. V prosinci by se schvaloval jen projekt, který by byl k dispozici kdykoli, jestliže 

bude vyhlášen dotační titul. Projekt ještě neznamená rozhodnutí o stavbě. 

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, 

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

Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, a Miroslav Wowra  

vzali na vědomí informaci starosty obce o jednání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje 

k uvažované stavbě Domu pro seniory. 

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

 

4. Závěr 

 

Starosta obce Ing. Ladislav Rosman ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18.30 hodin poděkováním 

všem za účast. 

 

 

 

 

 

 

      

Ing. Ladislav Rosman v.r. 

starosta obce 

 

 

 

Ing. Lumír Jendryščík v.r.                Ing. Miroslav Kozel v.r. 

 ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 

 

 

 

Jarmila Popiolková v.r. 

zapisovatelka 
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- usnesení 

- pozvánka 

- rozpočtová opatření 

- informace o jednání na KÚ MSK k uvažované stavbě Domu pro seniory 

- statistika dat obyvatel ke dni 30.9.2015 

- presenční listina 
 


