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Z á p i s  
 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne  

22. března 2017 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. Leonard Mynář 

Ing. Ladislav Rosman 

Mgr. Libor Stáňa 

Ing. Marek Svrčina 

Miroslav Wowra 

 

Omluveni: 

Dagmar Šnapková 

Josef Tomčík 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Zpráva Policie ČR Dětmarovice o stavu bezpečnosti za rok 2016 

3. Stav v oblasti změny č. 1 územního plánu obce 

4. Seznámení s účetní závěrkou obce k rozvahovému dni 31.12.2016 

5. Žádost Českého kynologického svazu ZKO 029 – Dětmarovice – Koukolná o dotaci na rok 2017 

6. Poskytování příspěvku občanům na studium „Univerzity třetího věku“ 

7. Rozpočtová opatření 

8. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné 

9. Informace o novele vládního nařízení 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

10. Informace kontrolního výboru o provedené kontrole akce „Rekonstrukce koupelen v DPS č. 370 

11. Prohlášení pro získání dotace na stavbu Domova pro seniory 

12. Informace o stavu v oblasti výstavby kanalizace včetně Pravidel pro poskytování příspěvků na 

kanalizaci 

13. Změna hranice katastru obce s Městem Orlová 

14. Pozemková problematika 

15. 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. Dále sdělil, že člen zastupitelstva obce pan Ing. Karel Dobrovolný se dostaví o deset 

minut později.  

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 

Mgr. Anna Kiková. 

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

Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. 
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Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina a Miroslav Wowra tento 

návrh schválili. 

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

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Michaela Kaděrová a Miroslav Wowra, 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. Lumír Jendryšík uvedl, že na základě výsledků jednání prosincového zasedání zastupitelstva obce 

měla být dnešnímu zasedání zastupitelstva obce předložena žádost farnosti o dotaci. Na schůzi rady 

obce dne 6.2.2017, které se zúčastnil, však bylo dohodnuto, že žádost o dotaci bude předložena až 

červnovému zasedání zastupitelstva. V té době již bude známo, jak dopadne žádost farnosti o státní 

dotaci.  

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

schválili program zasedání ZO dle pozvánky. 

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

 

Do jednání zastupitelstva obce se dostavil Ing. Karel Dobrovolný. 

 

2. Zpráva Policie ČR Dětmarovice o stavu bezpečnosti za rok 2016 

 

Zprávu k tomuto bodu programu přednesl vedoucí oddělení policie ČR Dětmarovice npor. Bc. Martin 

Pokorný.  Uvedl, že v loňském roce došlo v oblasti veřejného pořádku k celkem 6 případům, což je 

stejný počet jako v r. 2015. Jednalo se zejména o rušení nočního klidu a veřejné pohoršení. Řešeny 

byly i problémy týkající se mezilidských vztahů. Přestupků na úseku občasného soužití a proti majetku 

bylo v loňském roce řešeno 95, z čehož 60 jich bylo objasněno, v roce 2015 bylo 97 přestupků, 

objasněno bylo jen 56.  

V loňském roce došlo oproti roku 2015 k poklesu trestné činnosti na území obce, přičemž došlo i 

k výraznému nárůstu objasněnosti spáchaných skutků. Nejčastější trestné činy jsou krádeže a krádeže 

vloupáním v celkovém počtu 43, celkem objasněno 26 skutků, což představuje 60,5 % objasněnosti. 

V loňském roce bylo dále na území obce uděleno 242 blokových pokut v dopravě. Oproti roku 2015, 

kdy bylo uděleno 323 blokových pokut, došlo k poklesu. Dále bylo v roce 2016 zjištěno celkem 14 

účastníků provozu pod vlivem alkoholických nebo jiných návykových látek, v roce 2015 to bylo 16 

případů. Mezi nejčastější přestupky v dopravě patří špatný technický stav vozidel, neužití stanoveného 

osvětlení vozidla, nepředložení dokladů potřebných k provozu a řízení vozidla či nerespektování 

dopravního značení. 

Pokud se jedná o místní ubytovnu, je zde dobrá spolupráce s provozovatelem ubytovny. Policie má od 

ubytovny klíče, mohou kdykoli do ubytovny vstoupit a zasáhnout.  

 

Pan starosta ještě uvedl, že pokud se jedná o kamerový systém v obci, ten je provozován legálně na 

základě smlouvy s Policií ČR. Kamer je dost a pomáhají v práci policii při odhalování trestné činnosti. 

Na rozdíl od naší obce okolní obce ne vždy provozují kamerový systém legálně. 

 

Diskuse: 

Dle názoru Ing. Dobrovolného řidiči často projíždějí na červenou na semaforech v obci. 

Npor. Pokorný uvedl, že policisté tato místa hlídají a udělují pokuty. Mají možnost si vytáhnout 

záznamy z kamer a použít je jako podklad pro udělení pokuty. 

 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina a 
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Miroslav Wowra vzali na vědomí „Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2016“ předloženou 

vedoucím obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích. 

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

 

3. Stav v oblasti změny č. 1 územního plánu obce 

 

Pan starosta k tomuto bodu programu uvedl, že proces změny územního plánu je složitá záležitost, 

představuje mnoho jednání s různými orgány, je to záležitost časově náročná. Současná změna 

územního plánu má časový skluz. Nyní byly podklady zaslány znova na krajský úřad k vyjádření. Po 

obdržení stanoviska, kde předpokládáme, že bude kladné, bude následovat veřejné projednání 

s občany a pak schválení v zastupitelstvu obce. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová se dotazovala, čeho se týkalo nesouhlasné stanovisko. 

Pracovnice stavebního úřadu p. Witoszová uvedla, že se jednalo o nesouhlasné stanovisko krajského 

úřadu – ochrany zemědělského půdního fondu, který hájí zájmy ochrany zemědělské půdy. Návrh 

změny územního plánu bylo proto nutné v tomto směru upravit. 

Pan starosta uvedl, že nesouhlasné stanovisko, které se týkalo ochrany zemědělského půdního fondu, 

zdrželo celý návrh změny územního plánu. Zemědělský půdní fond všude ubývá, proto je na jeho 

ochranu zpřísněný pohled odpovědných orgánů.  

Paní Formandlová se vyjádřila, že v důvodové zprávě je vše popsané obecně. Požaduje podrobnější 

informace, jaké změny a úpravy návrhu byly provedeny. 

Pan starosta sdělil, že na jednání zastupitelstva obce na takovéto podrobnosti není prostor. Informace 

může získat individuálně na obecním úřadě. 

Paní Formandlová je názoru, že v důvodové zprávě by si to všichni přečetli. 

Pan starosta trvá na tom, že informace obdrží přímo na obecním úřadě. 

Ing. Jendryščík uvedl, že chápe paní Formandlovou i postoj krajského úřadu. Diskutovali s panem 

ministrem Jurečkou při jeho návštěvě obce. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

je logické. Nelogické však je, že vlastníci se o ornou půdu nestarají, není zde popud ze strany obce ke 

zlepšení situace a k zachování orné půdy. Pozemky v okrajových částech obce zarůstají plevelem, 

přitom v minulosti byly udržované a čisté. Po vrácení užívání pozemků vlastníkům jsou tyto zarostlé. 

Je třeba nejenom v rámci územního plánu zemědělský půdní fond chránit, ale je třeba i vyvinout tlak 

na vlastníky k zachování zemědělské půdy. 

Pan starosta se vyjádřil, že donutit vlastníky pokosit své pozemky je velký problém. Když chtěli po 

faře, aby pokosili své pozemky nacházející se poblíž restaurace „Na Obecnině“, byl to problém. 

Údržba pozemků jejich vlastníky je problém, obec nemá pravomoci vlastníky k údržbě donutit, řeší se 

vše spíše domluvou.  

Ing. Jendryščík sdělil, že předmětné farní pozemky nejsou orná půda. Pozemky se mají dvakrát ročně 

pokosit, byla o tom informace i v okénku. Má se to dodržovat. 

Paní Čempelová uvedla, že ochrana zemědělského půdního fondu patří do pravomoci pověřeného 

úřadu – pro naši obec Magistrátu města Karviná. Zdejší obecní úřad se snaží, aby vlastníci své 

pozemky udržovali alespoň jejich pokosením. Ročně je zasíláno 20 až 30 výzev vlastníkům pozemků 

k provedení pokosení jejich pozemků. Sjednat nápravu se podaří zhruba u 10 vlastníků. Zákon dává 

obci málo pravomocí k postižení takovýchto vlastníků pozemků. 

 

Ing. Bednár se dotazoval, zda správně pochopil, že z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu se 

některé pozemky nepřevedou do ploch pro stavby? 

Paní Čempelová uvedla, že v některých případech to tak je. 

Pan starosta sdělil, že podrobnější informace budou až při odsouhlasení změny č. 1 územního plánu. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

Miroslav Wowra vzali na vědomí informaci starosty obce o stavu v oblasti změny č. 1 územního plánu 

obce. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 
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4. Seznámení s účetní závěrkou obce k rozvahovému dni 31.12.2016 

 

K tomuto bodu programu pan starosta sdělil, že jelikož není zatím proveden audit hospodaření obce za 

loňský rok – tento bude proveden až v květnu – nelze schvalovat závěrečný účet obce. Dnes je proto 

zastupitelstvu obce předložena jen k seznámení účetní závěrka k rozvahovému dni 31.12.2016. 

Členové zastupitelstva obce tento materiál obdrželi. Závěrečný účet obce bude schvalován až na 

červnovém zasedání zastupitelstva obce. 

Ing. Kozielová sdělila, že účetní závěrka je součástí závěrečného účtu obce. 

Pan starosta upozornil členy zastupitelstva obce, že v podkladech pro schválení závěrečného účtu již 

účetní závěrka nebude znova zasílána. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

Miroslav Wowra vzali na vědomí účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2016 v předloženém složení a uložili starostovi obce v termínu do 14.6.2017 předložit účetní 

závěrku zastupitelstvu obce k rozhodování a schválení po předání zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2016 kontrolním orgánem. 

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

 

5.  Žádost Českého kynologického svazu ZKO 029 – Dětmarovice – Koukolná o dotaci na rok 

2017 

 

Ing. Ladislav Rosman, starosta obce, uvedl, že požadavek kynologů byl na dotaci nad 50 tis. Kč, 

konkrétně na 65 tis. Kč, proto byla žádost předložena zastupitelstvu obce. Rada obce žádost projednala 

a doporučuje zastupitelstvu obce žádosti nevyhovět, jelikož požadavek oproti minulosti je podstatně 

vyšší a přitom organizace nic mimořádného realizovat neplánuje. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová je názoru, že organizace pracuje dobře, provozují svůj areál, starají se o něj. Kromě 

položky věcné dary by byla pro poskytnutí dotace v požadované výši. 

Pan starosta se vyjádřil, že všechny zájmové organizace v obci pracují dobře, je zde dobrá spolupráce. 

Někteří však mají zkreslené představy o financování.  

 

Výsledek hlasování: 

Členové zastupitelstva obce Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Mgr. Michaela Kaděrová, 

Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav 

Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina a Miroslav Wowra neschválili poskytnutí dotace 

v roce 2017 Českému kynologickému svazu ZKO -  029 Dětmarovice – Koukolná ve výši 65.500,- Kč 

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

pravidlech územních rozpočtů. 

Proti tomuto usnesení hlasovala Jana Formandlová. Hlasování se zdržel Ing. Lumír Jendryščík. 

 

6. Poskytování příspěvku občanům na studium „Univerzity třetího věku“ 

 

Pan starosta k tomuto bodu programu uvedl, že univerzitu třetího věku mohou studovat zájemci ve 

věku nad 50 let. Je to zajímavé vyplnění času lidí, kteří se chtějí vzdělávat i v pozdějším věku. 

 

Diskuse: 

Ing. Jendryščík uvedl, že v návrhu usnesení k tomuto bodu jednání je částečná úhrada účastnického 

poplatku ve výši 300,- Kč na jeden semestr akademického roku. On podává protinávrh, a to 

poskytnout částku ve výši plného poplatku za studium, to je 500,- Kč. 

Pan starosta uvedl, že v radě zvažovali, zda příspěvek poskytovat. Jsou na to různé názory. 

Ing. Jendryščík se dotazoval, o kolik občanů se jedná. 
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JUDr. Pochylý uvedl, že pokud jde o studium na Slezské univerzitě, jedná se o 11 občanů. Nevíme 

však, kolik občanů studuje někde jinde na jiných školách. 

 

Výsledek hlasování: 

 

Hlasování o protinávrhu: schválit úhradu účastnického poplatku na studium „Univerzita třetího věku“ 

ve výši 500,- Kč na jeden akademický semestr – pro tento návrh hlasovali Ing. Karel Dobrovolný, 

Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Ing. Leonard Mynář. 

Proti tomuto návrhu nehlasoval nikdo. 

Hlasování se zdrželi Ing. Kamila Badurová, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. 

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

Miroslav Wowra. 

 

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

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

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

schválili částečnou úhradu účastnického poplatku na studium „Univerzity třetího věku“ ve výši 300,- 

Kč na jeden semestr akademického roku, a to občanům Dětmarovic – poživatelům starobního důchodu 

za podmínek stanovených radou obce. 

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

 

7. Rozpočtová opatření 

 

Ing. Kozielová k tomuto bodu programu uvedla, že rozpočtová úprava je prováděna na základě 

srovnání plnění rozpočtu v roce 2016, kdy bylo dosaženo větších příjmů, než byl předpoklad při 

sestavování rozpočtu na letošní rok. Pro stavbu kanalizace Šlog a základní škola byl jen příslib dotace, 

rozhodnutí o dotaci přišlo až 31. ledna letošního roku, takže je třeba provést rozpočtovou úpravu. Je 

nutno provést navýšení daňových příjmů, kde rozpočet byl u těchto příjmů podhodnocen. Pokud se 

jedná o výdajovou stránku rozpočtu, navrhuje se částka pro krytí investičních výdajů spojených 

s kolaudací stavby zpevnění břehu potoka Glembovec, kde stavba probíhala v loňském roce. Rozdíly 

jsou kryty přebytkem minulých let. 

 

Diskuse: 

Ing. Jendryščík se dotazoval, zda je stavba zpevnění břehu potoka Glembovec už dokončená. Podle něj 

ještě není. 

Pan Filip sdělil, že bude ještě probíhat dokončení usazení kamenů a dosadba stromů.  

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

Miroslav Wowra schválili rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu 

k 22.3.2017 a upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k  22.3.2017 takto : 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 69.463 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 89.901 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 20.438 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2016 ve výši  

  20.438 tis. Kč. 

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

 

8. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné 

 

Pan starosta seznámil přítomné se jmény občanů, kteří jsou navrhováni jako přísedící Okresního soudu 

v Karviné a byli doporučeni soudem pro další volební období r. 2017 až 2021. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 



6 

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

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

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

Miroslav Wowra zvolili přísedícími Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2017 až 2021 – 

Vandu Balonovou, Janu Krůlovou, Evu Morončíkovou, Miloslava Pytlíka, Dagmar Rosmanovou a 

Dášu Valicovou. 

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

 

9. Informace o novele vládního nařízení 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že na začátku současného volebního období si stanovili 

výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce. Je navrhováno současnou úpravu ponechat 

na dosavadní úrovni. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

Miroslav Wowra vzali na vědomí informaci o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

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

 

10. Informace kontrolního výboru o provedené kontrole akce „Rekonstrukce koupelen v DPS  

      č. 670“ 

 

Pan starosta uvedl, že v současné době probíhá rekonstrukce koupelen ve 2. patře této budovy, 

vybraná firma pracuje dobře. 

 

Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Michaela Kaděrová k provedené kontrole uvedla, že kontrolou 

nebyly shledány nedostatky. K probíhající rekonstrukci koupelen ve 2. patře se vyjádřila, že je škoda, 

že nebyla vybrána jedna firma na provádění rekonstrukcí koupelen v celém objektu. Pokud vzniknou 

nějaké problémy spojené s rekonstrukcí koupelen, mohou se firmy vymlouvat jedna na druhou, že to 

zavinila ta druhá firma. První vybraná firma už stavbu znala. Stavba se mohla provádět na etapy. Je to 

jen postřeh členů kontrolního výboru. 

Pan starosta sdělil, že nyní bude probíhat rekonstrukce rozvodů elektro v základní škole a zde práce 

bude provádět jedna firma. Stavba bude rozdělena na několik etap. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová se dotazovala, proč stavební dozor na stavbě prováděl projektant. 

Pan Filip uvedl, že projektant stavební dozor vykonávat může. Stavbu zná lépe, než kdokoli jiný, zná i 

úskalí stavby.  

Paní Formandlová je názoru, že projektant může mít na věc jen jednostranný pohled. 

Pan Filip oponoval, že je to jen věcí názoru. Na stavbě probíhají kontrolní dny za účasti např. i 

uživatelů bytů – konkrétně uživatelé si vybírali obklady do koupelen. 

Paní Formandlová se ptala, kdo určuje, kdo bude stavební dozor vykonávat. 

Pan Filip uvedl, že je prováděn výběr i na stavební dozor. Je výhodou, když stavební dozor dělá 

projektant, může operativně řešit vzniklé problémy. Je běžné, že na stavbách stavební dozor provádí 

projektant stavby. 

Mgr. Kaděrová uvedla, že i tímto se kontrolní výbor při kontrole zabýval a nedostatky neshledal. 

Mgr. Stáňa se vyjádřil, že je to věcí názoru. Projektant může vykonávat autorský dozor i stavební 

dozor. Pohlídá si, co se na stavbě jakým způsobem dělá. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina a 
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Miroslav Wowra vzali na vědomí Zápis o provedené kontrole investiční akce „Rekonstrukce koupelen 

DPS č.p. 670“. 

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

 

11. Prohlášení pro získání dotace na stavbu Domova pro seniory 

 

K tomuto bodu programu pan starosta uvedl, že je schváleno zahájení stavby Domova pro seniory 

v letošním roce. Zahájení se předpokládá koncem roku. Jelikož na stavby tohoto druhu byl vyhlášen 

dotační titul, byla vybrána firma pro zpracování žádosti o dotaci. Udělali vše proto, aby se dotace 

získala, a to ve výši zhruba 40 mil. Kč. Realizace takovýchto staveb je podporována presidentem 

republiky i ministerstvem financí. Je zde tlak na zjednodušení podmínek pro získání dotace. Dnes má 

naše obec shromážděny všechny podklady k žádosti o dotaci, na přípravě podkladů pracoval i 

projektant. Klíčovým dokumentem k podání žádosti o dotaci je stanovisko Moravskoslezského kraje, 

že projekt stavby Domova pro seniory je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji. Žádost pro obec zpracování firma z Vysokého Mýta. Naše obec má pro 

danou stavbu velkou podporu krajského úřadu. Pro vydání svého stanoviska si vyžádali stanovisko 

rady obce deklarující závazek obce hradit v případě vzniklé potřeby 30 % oprávněné provozní ztráty 

z rozpočtu obce. Záměrem obce je vybrat pro provozování Domova pro seniory cizí organizaci, 

přestože je zde eventualita provozovat si domov sami. Pan starosta je pro provozování cizí organizací. 

Krajský úřad požadoval v případě hypotetického kolapsu provozovatele domova, aby se obec zavázala 

platit 30 % oprávněné provozní ztráty, což představuje zhruba 1 mil. Kč ročně. Tato částka je pro obec 

zvládnutelná. Je to jen hypotéza. Krajskému úřadu postačovalo usnesení rady obce ke splnění tohoto 

závazku. Doporučili jim to schválit i zastupitelstvem obce, proto je dnes tato záležitost předložena 

zastupitelstvu obce. Kladné stanovisko k žádosti obec má, v pátek budou všechny podklady pro dotaci 

osobně odvezeny zpracovateli dotace do Vysokého Mýta. V letošním roce je plánováno vybrat 

realizační firmu pro stavbu Domova pro seniory a na podzim začít s výstavbou inženýrských sítí. 

Ukončení stavby i zhruba s roční rezervou je plánováno do konce roku 2019. Provedení celé stavby je 

zvládnutelné i dříve. Tak je to uvedeno v žádosti o dotaci, aby pak nenastal problém s termínem 

ukončení stavby. 

 

Diskuse: 

Paní Formandlová zde vidí rozpor předkládané důvodové zprávy – předpoklad hypotetické ztráty při 

krachu provozovatele. Obec bude pokaždé platit ztrátu 30 % ročně, což je 1 mil. Kč. Závisí na tom, 

jaká smlouva bude uzavřena s provozovatelem. Může to být i více. Souhlas kraje byl vydán na základě 

usnesení rady obce – myslí si, že rada k tomu nemá kompetenci, jelikož se jedná o částku milión 

korun. Je to v kompetenci zastupitelstva obce. Informovala se o tom na krajském úřadě. Starosta obce 

počítá s tím, že mu to zastupitelstvo schválí. Upozorňuje na to, že ve stanovisku krajského úřadu je 

uvedeno, že stanovisko je vydáváno na vlastní žádost žadatele a nezakládá nárok na získání dotace. 

Musí k tomu být rozhodnutí zastupitelstva obce. Stanovisko je vydáváno bez schválení 

zastupitelstvem obce. Rozpor důvodové zprávy vidí v tom, že se zde uvádí, že může hypoteticky 

nastat situace hrazení ztráty. Potvrzení kraje je vydáno proto, že objekt splňuje všechny parametry, 

takže není důvod potvrzení nevydat. Předmětnou službu však nemáme zařazenu v síti služeb, takže 

zde není garance, že poskytovatel služby obdrží dotaci na provoz služby. 

Pan starosta se vyjádřil, že nyní se jedná o dotaci na stavbu a nikoli na poskytování služeb. Dle jeho 

názoru paní Formandlová vše spletla dohromady, ať si to nechá pro sdělování na schůzi své politické 

strany nebo někde jinde. 

Paní Formandlová je přesvědčena o tom, že obec bude každým rokem dávat z rozpočtu obce tyto 

peníze na provoz. 

Pan starosta s tím nesouhlasí a znova opakuje, že milión je 30 %, je to částka, kterou obec musí být 

připravena zaplatit, aby se kraj za nás postavil a zařadil nás následně do sítě služeb. Milión je částka 

jen v případě krachu provozovatele. Znova uvádí příklad Horní Suché, kde milión neplatí. Loni platili 

110 tis. Kč provozní ztráty, v roce 2015 to bylo 120 tis. Kč. My máme podobně velké zařízení jako 

Horní Suchá. Oni žáden milión neplatí. Zopakoval, že milión korun by obec platila jen v případě 

finančních problému provozovatele domova pro seniory. Co se týče zařazení do sítě poskytovatelů 

služeb, obec tam zařazena pro tuto službu není – my poskytujeme služby v domech s pečovatelskou 

službou a terénní služby. Pokud se jedná o domov pro seniory, v síti bude organizace, která nám jej 

bude provozovat. V síti bychom museli být zařazeni tehdy, kdyby obec domov pro seniory 

provozovala svou příspěvkovou organizací. Znovu opakuje, že Horní Suchá, kde provozovatelem 
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zařízení je Slezská humanita a zařízení je stejné velikosti, jaké budeme mít my, platí obec jen 110-120 

tis. Kč ročně. Opět paní Formandlovou upozorňuje, aby občany v tomto nepletla. Pan starosta má 

platby Horní Suché i písemně potvrzené. 

Ing. Mynář je názoru, že i kdyby obec musela doplácet na domov pro seniory milión, nebo 1,5 mil. 

Kč, bude to pro obec únosné. Platí se i jiné ztrátové věci – útulek pro psy, prokazatelná ztráta 

autobusovým dopravcům. Bude to služba pro starší občany a obec na to má, aby milión korun na tuto 

službu dala. 

Mgr. Stáňa se vyjádřil, že je samozřejmě třeba vše prodiskutovat i do detailů, ale nyní se řeší to, že 

rada dala stanovisko kraji, že v případě potřeby ztrátu zaplatí. Nyní se řeší především to, aby obec 

získala dotaci na stavbu. Když nedostaneme dotaci na stavbu, tak ani nevíme, zda stavba bude 

realizována. Je předčasné teď řešit provozní problémy. 

Pan starosta se dále vyjádřil, že nyní vidí, že takovéto objekty jsou ze strany státu podporované a 

dokonce by podmínil stavbu tím, že dostaneme dotaci. Původně byl přesvědčen, že dotace není možná, 

ale nyní, když je na stavbu možné získat dotaci až 40 mil. Kč a máme na stavbu projekt i podklady pro 

vydání potřebného stavebního povolení, se mu jeví nerealizovat stavbu jako špatné rozhodnutí. 

Paní Formandlová znova zopakovala, že kraj žádá obec, aby se zavázala uhradit 1 mil. Kč, a to nejen 

v případě kolapsu. 

Ing. Bednár se dotazoval, že je zde 30 % financování ztráty, kdo bude hradit zbývajících 70 % 

nákladů? 

Pan starosta sdělil, že je tam dotace státu a kraje a vlastní podíl klienta – momentálně 10.800,- Kč platí 

klient. Měsíční náklad na jednoho klienta je 23 až 27 tis. Kč. V našem případě, kdy chceme mít 

komfortní zařízení, to bude v té vyšší částce. Systém je nastaven tak, že zhruba jedenáct tisíc korun 

platí klient, zbytek je pokryt dotacemi. 

Ing. Bednár se ptal, zda pochopil správně, že 1/3 platí klient, 1/3 stát a zbytek ztráty obec? 

Ing. Mynář uvedl, že ztráta je něco jiného. 

Pan starosta uvedl, že provozovatelé, jako je Slezská diakonie, mají systém, jak se dopracovat 

k pokrytí celé položky nákladů. Ze zákona mají stanoveno, že nesmí dosáhnout zisku. 

Paní Formandlová uvedla, že provozovatel dostane dotaci z kraje v případě, že se mu podaří zapsat do 

systému provozovatelů služeb. Provozovatel nebude dělat údržbu areálu. 

Pan starosta oponoval, že v H. Suché údržbu areálu dělá provozovatel. 

Paní Formandlová konstatovala, že každopádně obec to každoročně milión korun stát bude. 

Paní Miluše Krůlová uvedla, že pro přesné určení toho, kolik co bude stát, je třeba mít rozpočet. I 

oprávněná ztráta je dnes vyčíslena z průměru nákladů v kraji. U nás to nemusí být milión korun. 

Spolufinancování obcí je podmínkou u dotace i podmínkou pro zapsání do sítě služeb. Bez toho 

bychom dotaci nedostali. 

Pan starosta konstatoval, že bez závazku obce uhradit v případě potřeby ztrátu 30 % bychom dotaci 

nedostali. Nebyl by ani souhlas krajského úřadu. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

schválili závazek obce hradit v případě vzniklé potřeby 30% oprávněné provozní ztráty z rozpočtu 

služby – provozu Domova pro seniory, tak jak byl tento závazek schválen i usnesením rady obce č. 

1122/39 ze dne 6.3.2017. 

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

 

12. Informace o stavu v oblasti výstavby kanalizace včetně Pravidel pro poskytování příspěvků 

na kanalizaci 

 

Starosta obce Ing. Ladislav Rosman uvedl, že informace ke kanalizaci je zveřejněna v „okénku“. Je 

schválen postup vztahu obce k občanům při provádění kanalizačních přípojek. Nyní se stává, že na 

obecní úřad přicházejí žádat o připojení na kanalizaci ti občané, kteří v době zpracování projektové 

dokumentace kanalizace připojení na kanalizaci odmítli. Nyní v této době je na kanalizaci nelze 

připojit, jelikož tyto přípojky nejsou součástí stavby kanalizace. V době projektové přípravy 

kanalizace byly pořádány schůzky s občany, kde se jim vše vysvětlovalo. Dnes vidí snahu obce 

pomoci občanům s napojením na kanalizaci. V okolních obcích takováto podpora občanům 

poskytována není. Stavba kanalizace probíhá podle harmonogramu. Co 14 dní se konají kontrolní dny 
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na stavbě. Realizační firma má dobré vedení a pracují dobře. Nikdo z občanů si zatím příliš nestěžuje 

na zablácené cesty. Zvolená technologie výstavby kanalizace je přijatelná. Realizovat kanalizační řady 

formou protlaků však všude nejde, proto se některá místa pro uložení kanalizace musí provést 

otevřeným výkopem. Technologie protlaků je dražší, je však šetrná vůči prostředí, kde se kanalizace 

staví. Na stavbě dochází k problémům s umístěním kanalizačních řadů, technický dozor si však 

s problémy dobře radí. Je problém s uložením kanalizace u mostku u hřiště. Mostek má hluboké 

základy, musela se proto najít technologie, jak tento problém vyřešit. Kanalizace se již realizuje i 

u objektu základní školy. V letošním roce by se mělo stihnout ukončit tuto stavbu. 

Pokud se jedná o kanalizaci Koukolná, je zahájeno stavební řízení pro tuto stavbu. Musel se 

přepracovat projekt pro stavební povolení. Budou se muset vykácet některé stromy na pozemku, kde 

bude umístěna čistírna odpadních vod. Je plánováno, že na podzim, po výběru realizační firmy, se 

začne se stavbou ČOV. Předpokládané dokončení kanalizace Koukolná je 31.12.2018. Po dokončení 

kanalizací se budou opravovat komunikace. V místech, kde kanalizace je do komunikace uložena 

formou otevřeného výkopu, se tyto komunikace budou opravovat později, až přestane klesat zasypaný 

výkop.  

Pro realizaci 3. etapy kanalizace je zpracována studie, která byla připomínkována radou obce. Projekt 

této etapy kanalizace je zpracováván stejným projektantem, který přepracovává projekt kanalizace 

Koukolná. 

Mimo hlavní plán výstavby kanalizací v obci je rozpracován projekt stavby kanalizace Olmovec, která 

řeší odkanalizování 29 rodinných domků. Pro tuto stavbu probíhá uzavírání smluv o připojení na 

kanalizaci. Příprava stavby probíhá dobře, předpoklad pro vydání stavebního povolení na tuto 

kanalizaci je na podzim letošního roku. 

Předpoklad realizace 4. etapy kanalizace, zahrnující oblast od Dělnického domu k domu 

s pečovatelskou službou čp. 670 u Dolní Lutyně, je v horizontu zhruba 10 let. 

Na dnešním zasedání zastupitelstva obce je potřeba hlavně schválit pravidla pro poskytování 

příspěvků občanům na kanalizační přípojky. Rámcově bylo toto schváleno na minulém zasedání 

zastupitelstva obce, informace byla zveřejněna i v „okénku“. V důvodové zprávě je vše popsáno. 

Starosta obce ještě poznamenal, že zajišťování investičních staveb obce bylo koncem loňského roku 

rozděleno mezi dva stávající zaměstnance obecního úřadu, a to pana Kyjonku a pana Filipa, jelikož 

zajištění výstavby obecní kanalizace i dalších investičních akcí by jeden člověk nezvládl.  

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

Miroslav Wowra vzali na vědomí informaci starosty obce o stavu v oblasti výstavby kanalizace a 

schválili „Pravidla pro poskytování příspěvku ve výši 10.000,- Kč občanům na jednu realizovanou 

kanalizační přípojku“ dle předloženého návrhu. 

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

 

Paní Čempelová se dotazovala, zda příspěvek obce na realizaci kanalizační přípojky se týká pouze 

občanů nebo i právnických osob. 

Pan starosta sdělil, že příspěvek se týká pouze občanů. 

 

13. Změna hranice katastru obce s Městem Orlová 

 

K tomuto bodu programu starosta obce sdělil, že změna hranice katastru obce je navrhována 

v souvislosti s komunikací vybudovanou k obsluze zařízení kanalizace Orlová.  

Paní Popiolková vysvětlila, že změna hranice katastru je navrhována z důvodu, aby tato komunikace 

vedla pouze po katastru obce Horní Lutyně, obec Orlová, a ne jak je vedena nyní, kdy přechází 

z katastru Horní Lutyně na katastr Dětmarovice a zpět na katastr Horní Lutyně. 

 

Výsledek hlasování: 

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

Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. 

Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina a Miroslav Wowra 
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schválili provedení změny hranice obce, a to převedením pozemku  parc. č. 1418/5 ostatní plocha o 

výměře 127 m
2
 v  k.ú. Dětmarovice do katastru Horní Lutyně, obec Orlová a schválili uzavření 

„Dohody o změně hranice katastrálního území a hranice obcí“ mezi městem Orlová a obcí 

Dětmarovice dle předloženého návrhu. 

Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, hlasování se zdržela Bc. Šárka Kepenyesová. 

 

14. Pozemková problematika 

 

K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že se opět jedná o výkup pozemků zastavěných 

komunikacemi v obci. 

 

Žádost Martiny Kvonné, Kosmonautů 346, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín, o vykoupení 

pozemků parc.č. 2978 a 2969/1 v k.ú. Dětmarovice. 

 

Jedná se o pozemky zastavěné komunikací V Dolku. Kupní cena je navrhována ve výši 60,- Kč/m
2
. Na 

poslední schůzi starostů Ing. Rosman zjistil, že v některých obcích je s výkupem pozemků komunikací 

stále problém. Některé obce platí méně, jinde více než v naší obci. U nás je jednotná sazba 60,- Kč/m
2
. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

Miroslav Wowra schválili majetkový převod – výkup pozemků parc. č. 2978 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 109 m
2
 a pozemku parc. č. 2969/1 trvalý travní porost o výměře 50 m

2
, oba 

v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Martiny Kvonné, Kosmonautů 346, 735 81 Bohumín – Starý 

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

obec Dětmarovice. 

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

 

Nabídka vlastníků pozemku Bohumila Stáně, 735 71 Dětmarovice 686, Marty Dluhé, Opletalova 

248, 735 31 Bohumín, Aleše Gvozdeka, Zátiší 806, 735 14 Orlová Poruba a Vladimíra Gvozdeka, 

Ostravská 34, 735 51 Bohumín – Pudlov k prodeji pozemku parc.č. 2770/1 v k.ú. Dětmarovice, 

který je využíván jako obecní komunikace. 

 

Jedná se o pozemek, na němž se nachází část místní komunikace na Zálesí. 

 

Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

Miroslav Wowra schválili majetkový převod - výkup pozemku parc. č. 2770/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 206 m
2 

v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Marty Dluhé, Opletalova 248, 735 31  

Bohumín – Skřečoň, Aleše Gvozdeka, Zátiší 806, 735 14  Orlová - Poruba, Vladimíra Gvozdeka, 

Ostravská 34, 735 51  Bohumín – Pudlov a Bohumila Stáně, 735 71 Dětmarovice 686, do vlastnictví 

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

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

 

Žádost vlastníka pozemku Petra Konečného, bytem 735 71 Dětmarovice 198, o výkup části 

pozemku parc.č. 3959 v k.ú. Dětmarovice, na němž se nachází místní komunikace. 

 

Jedná se o část pozemku, která je zastavěna místní komunikací. 

 

Diskuse: 

Ing. Jendryščík se dotazoval, zda se jedná o ornou půdu. 
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Paní Popiolková sdělila, že ano, jedná se však jen o okrajovou část pozemku ve výměře 22 m
2
, která je 

využívána jako místní komunikace. Zásah místní komunikace do předmětného pozemku byl zjištěn při 

odměřování pozemku komunikace z vedlejší parcely stejného vlastníka. Pokud bude výkup části parc. 

č. 3959 schválen, bude tato část pozemku odměřena jedním geometrickým plánem spolu s části parc. 

č. 3963 a k oběma částem pozemků bude uzavřena jedna kupní smlouva. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

Miroslav Wowra schválili majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 3959 – orná půda o 

výměře 22 m
2
 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Petra Konečného, bytem 735 71 Dětmarovice 198, do 

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

Dětmarovice. 

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

 

Žádost vlastníků pozemků manželů Olgy a Jána Jurigových, Dětmarovice čp. 308, o výkup 

pozemků, na nichž se nachází průjezdná komunikace v obci. 

 

Jedná se o výkup pozemků zastavěných průjezdnou komunikací, která navazuje na komunikaci na 

katastru obce Doubrava. 

 

Výsledek hlasování: 

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

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

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

Miroslav Wowra schválili majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3872/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 225 m
2
 a části pozemku parc. č. 3874 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 35 m
2
, oba  v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jána Jurigy a Olgy Jurigové, oba bytem 735 

71 Dětmarovice 308, 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. 

 

15. Závěr 

 

Starosta obce poděkoval všem přítomný za aktivní přístup k jednání zastupitelstva i za účast. Byl by 

rád, kdyby se jednání zastupitelstva obce zúčastňovalo více občanů, aby měli více informací o dění 

v obci. Závěrem ještě pozval občany na velikonoční jarmark, který bude pořádán dne 8. a 9. dubna 

2017 v sále Motorestu v Koukolné a okolí. 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18.45 hodin. 

 

 

 

 

      

Ing. Ladislav Rosman v.r. 

       starosta obce 

 

 

      

Mgr. Michaela Kaděrová v.r.     Miroslav Wowra v.r. 

   ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 

 

 

Jarmila Popiolková v.r. 

zapisovatelka 
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Přílohy: 

 usnesení 

 pozvánka 

 Zpráva Policie ČR Dětmarovice o stavu bezpečnosti za rok 2016 

 Stav v oblasti změny č. 1 územního plánu obce 

 Seznámen s účetní závěrkou obce k rozvahovému dne 31.12.2016 

 Žádost Českého kynologického svazu ZKO 029 – Dětmarovice – Koukolná o dotaci na rok 2017 

 Poskytování příspěvku občanům na studium „Univerzity třetího věku“ 

 Rozpočtové opatření č. 5 a upravený rozpočet obce k 22.3.2017 

 Volba přísedících Okresního soudu v Karviné 

 Informace o novele vládního nařízení 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole akce „Rekonstrukce koupelen DPS č.p. 670“ 

 Prohlášení pro získání dotace na stavbu Domova pro seniory 

 Informace o stavu v oblasti výstavby kanalizace včetně Pravidel pro poskytování příspěvku na 

kanalizaci 

 Změna hranice katastru obce s Městem Orlová 

 Pozemková problematika: 

výkup pozemků zastavěných místní komunikací „V Dolku“ - vlastník Martina Kvonná 

výkup pozemku zastavěného místní komunikací v obci – vlastníci Bohumil Stáňa, Marta Dluhá, 

Aleš Gvozdek a Vladimír Gvozdek 

výkup pozemku zastavěného místní komunikaci v obci – vlastník Petr Konečný 

výkup pozemků zastavěných průjezdnou komunikací – vlastníci Olga a Ján Jurigovi 

 

 

 

 

 


