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Usnesení 
 

4. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 18. března 2015 

 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

46/4 volí 

návrhovou komisi ve složení: 

předseda – Ing. Marek Svrčina, členové -   Miroslav Wowra, Ing. Karel Dobrovolný  

 

47/4 schvaluje 

program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky doplněný o bod: 

- Úprava výše nákladů na uspořádání obecní slavnosti (bude projednáno v rámci bodu  

  4. programu) 

 

48/4 schvaluje 

celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014, 

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

výhrad 

 

49/4 schvaluje 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 

 

50/4   schvaluje 

schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2015 takto: 

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

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

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

  ve výši 28.973 tis.Kč  

 

51/4 schvaluje 

příspěvek z rozpočtu obce pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou 

organizaci, na neinvestiční výdaje pro rok 2015 ve výši 6.080 tis. Kč s tím, že 260 tis. Kč je 

určeno na ostatní osobní výdaje a 50 tis. Kč na investice 

 

52/4   schvaluje 

Program rozvoje obce pro rok 2015 v oblasti investic takto: 

  

stavby:  

- profinancování nedokončené stavby parkoviště Koukolná     65.000 Kč 

            - odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích         10.000.000 Kč 

 - rekonstrukce hyg. Zařízení v budově SK       700.000 Kč 

 - zateplení budovy Rumcajs      550.000 Kč 

 - zpevnění břehu potoka Glembovec     400.000 Kč 

 - výměna septiku na žumpu Hájenka     150.000 Kč 

 - výměna septiku na žumpu DPS 960     150.000 Kč 

 - úprava zahrady včetně mobiliáře Rumcajs    300.000 Kč 

 - zateplení stropu v Hájence        60.000 Kč 

 - komunikace v Dolku                 2.500.000 Kč 

    celkem                          14.875.000 Kč 
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projekty:   

- profinancování rozpracovaných projektů    579.000 Kč 

 - územní plán obce          70.000 Kč 

 - oprava retenční nádrže za Wowrou     100.000 Kč 

 - rekonstrukce hyg. zařízení v budově SK      30.000 Kč 

 - výměna septiku na žumpu Hájenka       30.000 Kč 

 - výměna septiku na žumpu DPS 960       30.000 Kč 

 - zateplení budovy Rumcajs        40.000 Kč 

 - odvodnění cesty k Bednárovi        30.000 Kč 

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

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

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

 - výstavba turistické stezky a rozhledny v katastru obce     60.000 Kč 

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

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

 - odvodnění místní komunikace parc. č. 2236/1 a 2236/2                35.000 Kč 

 - studie tech. oddělení majetku obce čp. 1071 (Koukolná)    30.000 Kč 

 - rekonstrukce kotelny + solár DPS 670       40.000 Kč 

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

celkem                             1.344.000 Kč 

 

služby (zpracování žádostí, administrace dotace, dozor BOZP,  

           stav. dozor): 

 - kanalizace        780.000 Kč 

 - doplnění sběrného dvora o drtič větví a kontejnery     50.000 Kč 

 - odstranění budovy čp. 166                 250.000 Kč 

 celkem                 1.080.000 Kč 

 

stroje a zařízení:           

- motorové vozidlo (pro sociální službu)    350.000 Kč 

- motorové vozidlo (vnitro)      500.000 Kč 

- klimatizace ve smuteční síni      100.000 Kč 

- vlečka za malotraktor          90.000 Kč 

- drtič větví (Sběrný dvůr)      250.000 Kč     

celkem                            1.290.000 Kč 

 

výkup pozemků: 

- výkup pozemků – komunikace              2.070.000 Kč 

- výkup pozemků                2.230.000 Kč 

celkem                  4.300.000 Kč 

 

53/4 ruší  

usnesení ZO č. 322/16 ze dne 30.11.2005 o přenesení části své pravomoci provádět 

rozpočtová opatření na radu obce 

 a 
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54/4 pověřuje 

Radu obce Dětmarovice provádět úpravy rozpočtu na straně příjmů v neomezené výši a na 

straně výdajů do výše 200.000,- Kč v jednotlivém případě s možností převodu mezi 

kapitolami. Zastupitelstvo si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření v případě, že jednotlivá 

rozpočtová úprava na straně výdajů přesáhne částku 200.000,- Kč. 

 

55/4  ruší  

usnesení ZO č.469/26 ze dne 17.9.2014 

  a 

56 /4 ukládá 
obecnímu úřadu zajistit uspořádání 11. obecní slavnosti dne 6.6.2015 s celkovým nákladem 

do 550 tis. Kč 

 

57/4 schvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2015 Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény na opravu farní 

budovy ve výši 300.000 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely Zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

58/4 schvaluje 

poskytnutí  dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice - na činnost  v roce 2015 ve výši 600.000 

Kč  s přihlédnutím k poskytnuté záloze dle usnesení ZO č. 21/2 ze dne 17.12.2014 a uzavření 

příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů 

 

 59/4 schvaluje 

poskytnutí dotace TJ SOKOL Dětmarovice na činnost v roce 2015   ve výši 200.000 Kč a 

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

pravidlech územních rozpočtů 

 

60/4   schvaluje 

poskytnutí dotací Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice v roce 

2015 na činnost  ve výši 20.000 Kč, na zpracování projektu nové klubovny ve výši 40.000 Kč 

a na projekt – zájezd Flóra Olomouc ve výši 10.000 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy dle novely Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

61/4 schvaluje  
Pravidla poskytnutí finančního daru občanům obce Dětmarovice na výměnu kotlů dle 

předloženého návrhu 

 

62/4 schvaluje 

Dodatek č. 7 Smlouvy obce a ČSAD Karviná a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území Obce Dětmarovice dle předloženého 

návrhu 

 

63/4 schvaluje 
majetkový převod – přijetí daru –  pozemku parc. č. 2123/5 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 43 m
2 

a pozemku parc. č. 2033 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m
2
 

v k.ú. Dětmarovice, zastavěných zpevněnou komunikací, z majetku Heleny a Miroslava 

Wowrových, Dětmarovice č. 718, do majetku obce. Náklady spojené s realizací převodu 

uhradí obec Dětmarovice. 

 

64/4 schvaluje 

majetkový převod – přijetí daru –  pozemku parc. č. 3334/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 270 m
2
, pozemku parc. č. 3402/3  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 

m
2 

v k.ú. Dětmarovice, zastavěných zpevněnou  komunikací, parc. č. 3403/3 ostatní plocha, 
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neplodná půda o výměře 39 m
2 

a parc. č. 3404/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

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

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

uhradí obec Dětmarovice. 

 

65/4 schvaluje 

uzavření kupní smlouvy – koupě pozemků parc. č. 1865/1, 2042/1, 2214/1, 2214/12, 2909/11, 

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

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

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

404.220,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující. 

 

66/4 schvaluje 

záměr  prodeje pozemku parc. č. 4764/15  orná půda o výměře 896 m
2
 v katastrálním území 

Dětmarovice za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s realizací prodeje uhradí 

kupující.  

 

67/4 schvaluje 

provedení plošných oprav novým živičným povrchem u komunikací : 

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

  přechází nad místní komunikací 

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

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

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

 

provedení plošných oprav návozem a zhutněním recyklátu: 

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

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

 

68/4 schvaluje 

uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí 

Dětmarovice jako oprávněnou z věcného břemene a vlastníky dotčených pozemků jako 

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

 

 

 

 

 

 

      Ing. Ladislav Rosman v.r.     Mgr. Libor Stáňa v.r. 

   starosta obce Dětmarovice         místostarosta obce Dětmarovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


