Usnesení
7. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 23. září 2015
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
112/7 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda - Ing. Marek Svrčina
Kaděrová

členové - Ing. Kamila Badurová, Mgr. Michaela

113/7 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky s tím, že v rámci bodu 17 bude projednán i výkup
pozemků zastavěných pozemní komunikací
114/7 bere na vědomí
vystoupení vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích
115/7 bere na vědomí
vystoupení zástupce OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti
116/7 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu investičních a neinvestičních akcí k 31.8.2015
117/7 bere na vědomí
rozbory hospodaření obce Dětmarovice k 31.7.2015
118/7 bere na vědomí
informaci o finančním hospodaření obce k 31.8.2015
119/7 schvaluje
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
120/7 schvaluje
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
121/7 schvaluje
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
122/7 bere na vědomí
informaci starosty obce k některým vybraným aktuálním činnostem dle předloženého
materiálu
a

123/7 ukládá
starostovi obce zahájit práce na projektu Energetických úspor Dělnického domu s cílem
přihlášení na dotační titul Operačního programu
T : 10.10.2015

Zodpov. : starosta obce

124/7 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
125/7 bere na vědomí
předloženou žádost Ing. Richarda Wojnara
a
126/7 ukládá
starostovi obce opětovně projednat, zejména v rámci obecního úřadu, možnosti řešení
vznesených problému a informovat o nich dotčeného občana
T : 31.10.2015

Zodpov. : starosta obce

127/7 schvaluje
uzavření „Dohody o rozpuštění Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky
D47 (resp. D1) a R48“ dle předloženého návrhu
128/7 bere na vědomí
předložený návrh rozpočtu SMOOK na rok 2016
129/7 schvaluje
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
130/7 schvaluje
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
131/7 bere na vědomí
Zápis o provedené kontrole neinvestiční akce „Zateplení hasičské zbrojnice“
132/7 schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 120 – vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 1684 m2
v katastrálním území Koukolná za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s realizací
prodeje uhradí kupující.
133/7 ruší
usnesení zastupitelstva obce č. 91/5 ze dne 17.6.2015
a
134/7 schvaluje
majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 4425 nově označené jako pozemek parc. č.
4425/2 orná půda ve výměře 2000 m2 a výkup části pozemku parc. č. 4429 nově označené
jako pozemek parc. č. 4429/2 travní porost ve výměře 234 m2, vše v k.ú. Dětmarovice
z vlastnictví paní Hany Mašánové, bytem Dětmarovice čp. 20 do vlastnictví obce za smluvní

cenu 150,- Kč/m2. Náklady spojené se zápisem vkladu práv v katastru nemovitostí ponese
kupující.
135/7 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 839/1 – ostatní plocha ostatní komunikace o
výměře 89 m2 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Rubena Chlebka a Marty Chlebkové, oba
bytem Dětmarovice čp. 290 do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené
s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.
136/7 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 1804/4 – ostatní plocha ostatní komunikace o
výměře 91 m2 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/m2.
Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.
137/7 rozhodlo
o stažení návrhu na výkup pozemku parc.č. 3577 v k.ú. Dětmarovice a části pozemku parc.č.
3600 v k.ú. Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

