Usnesení
2. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 17. prosince 2014
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
15/2

volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda – Mgr. Libor Stáňa, členové – Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Kamila Badurová

16/2

schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky doplněný o bod:
Návrh smlouvy – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

17/2

schvaluje
rozpočtová opatření č. 37 a 38 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 17.12.2014
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 17.12.2014 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 54.750 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 73.250 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 18.500 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2013
ve výši 18.500 tis. Kč

18/2

ruší
usnesení zastupitelstva obce Dětmarovice č. 440/25 ze dne 18.6.2014

19/2

schvaluje
rozpočtové provizorium obce pro rok 2015 dle předloženého návrhu

20/2

bere na vědomí
návrh rozpočtu obce Dětmarovice – rok 2015

21/2

schvaluje
poskytnutí zálohy dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost v roce 2015 ve výši
150.000,- Kč z rozpočtového provizoria obce roku 2015

22/2

stanovuje
7 členů finančního výboru
a
volí
tyto členy finančního výboru:
Ing. Alan Franek, Ing. Martin Krůl, Miluše Krůlová, Ing. Drahomír Kryska, Jaroslav Mana,
Martin Müller

23/2

24/2

25/2

26/2

27/2

stanovuje
7 členů kontrolního výboru
a
volí
tyto členy kontrolního výboru:
Petr Kopel, Marcela Kubičková, Jaroslav Mana, MUDr. Milan Mrázek, Ladislav Rutka,
Miroslav Szuscik
zřizuje
sedmičlenný výbor pro hornickou činnost
a
volí
předsedou výboru pro hornickou činnost Ing. Kamilu Badurovou

a
tyto členy výboru pro hornickou činnost:
Ing. Ivo Bednár, Ph.D, Antonín Dzialo, Jiřina Fialková, Ing. Ladislav Rosman, Bronislav
Szwarc, Miroslav Wowra
28/2

schvaluje
poskytnutí odměny za výkon
měsíčně takto:
- místostarosta obce
- člen rady obce
- předseda výboru, komise
- člen výboru, komise
- člen zastupitelstva obce

funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1.1.2015
5.000,- Kč
2.500,- Kč (tj. 1.900,- Kč + 600,- Kč jako člen ZO)
2.100,- Kč (tj. 1.500,- Kč + 600,- Kč jako člen ZO)
1.200,- Kč (tj. 600,- Kč + 600,- Kč jako člen ZO)
600,- Kč

29/2

schvaluje
majetkový převod – přijetí daru – části pozemku parc.č. 2525/4 nově označené jako pozemek
parc. č. 2525/7 orná půda o výměře 9 m2 v k.ú. Dětmarovice zastavěného komunikací, dle
návrhu vlastníka pozemku paní Mgr. Veroniky Damkové, Ph.D. Náklady spojené s realizací
převodu uhradí obec Dětmarovice.

30/2

schvaluje
majetkový převod – přijetí daru – pozemku parc.č. 3121 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 727 m2 v k.ú. Dětmarovice zastavěného komunikací, dle návrhu vlastníka pozemku
pana Břetislava Graběce. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.

31/2

schvaluje
majetkový převod – přijetí daru – pozemku parc.č. 3115 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 843 m2 v k.ú. Dětmarovice zastavěného komunikací, dle návrhu vlastníka pozemku
pana Vladimíra Slezáka. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice

32/2

schvaluje
uzavření kupní smlouvy o koupi části pozemku parc.č. 4391/2 nově označené jako pozemek
parc.č. 4391/3 – orná půda o výměře 4000 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Ing. Jiřího
Bednarčíka, bytem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Ing. Zdeňka Bednarčíka, bytem Havířov,
Šumbark a Jiřiny Suchankové, bytem Karviná, Hranice za dohodnutou kupní cenu 300,Kč/m2. Náklady spojené se zápisem vkladu práv v katastru nemovitostí ponese kupující.

33/2

schvaluje
po projednání pana Ing. Ladislava Rosmana jako určeného člena zastupitelstva („určeného
zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace obce na
volební období 2014 – 2018

34/2

schvaluje
plán práce Zastupitelstva obce pro rok 2015 dle předloženého návrhu doplněného o schválené
rozšíření

35/2

schvaluje
uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady“ pro realizaci projektu
„Přechody pro chodce řízené SSZ v Dětmarovicích“ dle předloženého návrhu.

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

