Usnesení
10. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 16. prosince 2015
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
150/10 volí
návrhovou komisi ve složení :
předseda - Dagmar Šnapková

členové - Ing. Marek Svrčina, Miroslav Wowra

151/10 schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky
152/10 bere na vědomí
důvodovou zprávu a vyhodnocení projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu
Dětmarovice ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
153/10 projednalo
zadání změny č. 1 územního plánu Dětmarovice upravené po projednání ve znění dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení
154/10 schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zadání změny č. 1 územního plánu Dětmarovice
155/10 neschvaluje
zařazení požadavků obdržených v období od 8.6.2015 do 10.11.2015 pod pořadovými čísly
49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. do řešení změny č. 1 územního plánu Dětmarovice
156/10 rozhodlo,
že další návrhy na změnu územního plánu Dětmarovice budou projednávány až po nabytí
účinnosti změny č. 1 územního plánu Dětmarovice
157/10 schvaluje
rozpočtové opatření č. 16 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 16.12.2015
a
upravený rozpočet obce Dětmarovice k 16.12.2015 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 61.267 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 90.240 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
158/10 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní
akce
159/10 schvaluje
rozpočtový výhled obce Dětmarovice na období 2016 – 2019
160/10 schvaluje
schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2016 takto:
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- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 58.453 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 84.072 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
+ navýšení o navrhovanou změnu o 500 tis. Kč v oblasti investičních výdajů, celkem tedy
ve výši 84.572 tis. Kč
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 26.119 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2015
ve výši 26.119 tis.Kč
161/10 schvaluje
příspěvek z rozpočtu obce pro Základní školu a mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou
organizaci, na neinvestiční výdaje pro rok 2016 ve výši 4.417 tis. Kč s tím, že 260 tis. Kč je
určeno na ostatní osobní výdaje
162/10 schvaluje
Program rozvoje obce pro rok 2016 v oblasti investic takto :
- stavby (realizace, projekty, služby)
- Komunikace v Dolku
- Rekonstrukce mostu u hřiště parc. č. 100
- Odvodnění části komunikace na Zálesí (Kleberc)
- Odvodněním místní komunikace parc.č. 2236/1 a 2236/2
- Rekonstrukce mostu u trati parc. č. 4271
- Komunikace na Olmovci parc. č. 1200
- Chodník u silnice SI/67 v Koukolné
- Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67
- Vodovodní řad parc.č. 2972 (čp.384-215, cca 200 m)
- Vodovodní řad parc. č. 1060 (čp. 630-664, cca 150 m)
- Vodovodní řad parc. č. 3061 (čp.48-400, cca 300 m)
- Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích
- Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ, II. etapa
- Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcela 2734)
- Obnova odvod. prostoru za MŠ v Koukolné (parc. 4061)
- III. etapa odkanalizování obce Dětmarovice (střed)
- Decentraliz. odkanal. obce Dětmarovice Koukolná, I. etapa
- Výstavba poldru nad starým zdravotním střediskem
- Retenční nádrž na potoku Výšina
- Kanalizace na Olmovci
- Zpevnění břehu potoka Glembovec u Ovesného
- Energetická úspora Dělnický dům
- Výměna septiku za žumpu Hájenka
- Technické oddělení majetku (sál restaur. v Koukolné) čp.1071
- Zateplení SK
- Zřízení kolumbária na hřbitově
- Územní plán
- Územní plán – změna č. 1
- Sportovní hřiště na Zálesí
- Rekonstrukce prostoru před OÚ parc. č. 416
- Domov pro seniory
- Rekonstrukce koupelen DPS čp. 670
celkem
-stroje a zařízení
- doplnění zametače k malotraktoru
- klimatizace v budově čp. 1120 SK
- kontejnery sběrný dvůr
celkem

2.670.000 Kč
1.257.000 Kč
310.000 Kč
310.000 Kč
120.000 Kč
350.000 Kč
161.000 Kč
300.000 Kč
450.000 Kč
335.000 Kč
560.000 Kč
15.624.000 Kč
212.000 Kč
14.000 Kč
18.000 Kč
1.744.000 Kč
966.000 Kč
140.000 Kč
150.000 Kč
250.000 Kč
427.000 Kč
298.000 Kč
240.000 Kč
870.000 Kč
95.000 Kč
25.000 Kč
3.000 Kč
450.000 Kč
50.000 Kč
500.000 Kč
2.100.000 Kč
675.000 Kč
31.674.000 Kč
100.000 Kč
50.000 Kč
100.000 Kč
250.000 Kč
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-výkup pozemků – komunikace
-výkupy pozemků
celkem

2.000.000 Kč
300.000 Kč
2.300.000 Kč

163/10 vyhrazuje si
schválení zadávacích podmínek projektu Domov pro seniory
164/10 ukládá
starostovi obce zahájit stavbu kanalizace ZŠ + Šlog do 30.5.2016, tj. v předstihu existence
rozhodnutí o státní dotaci na tuto stavbu a bez ohledu na případné nezískání dotace
T : 30.5.2016
Zodpov. : starosta obce
165/10 schvaluje
poskytnutí dotace TJ SOKOL Dětmarovice na činnost v roce 2016 ve výši 250.000,- Kč a
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
166/10 schvaluje
poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice na činnost v roce 2016 ve výši 600.000,Kč a 800.000,- Kč na projekt po předchozím provedení výběrového řízení a uzavření
příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
167/10 schvaluje
poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice v roce 2016 na činnost ve výši
121.000,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
168/10 bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice v roce 2015
169/10 schvaluje
plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2016
170/10 bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice za rok 2015
171/10 schvaluje
plán práce finančního výboru zastupitelstva obce Dětmarovice pro rok 2016
172/10 bere na vědomí
zprávu o činnosti výboru pro hornickou činnost Zastupitelstva obce Dětmarovice za rok 2015
173/10 schvaluje
plán práce výboru pro hornickou činnost zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2016
174/10 schvaluje
plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2016 dle předloženého návrhu
175/10 schvaluje
prodej pozemku parc. č. 120 – vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha v k.ú.
Koukolná o výměře 1684 m2 panu Miroslavu a Anně Walkovým, oba bytem Na kopci
2370/48c, 734 01 Karviná Mizerov, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 26.910,- Kč.
Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující.
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176/10 neschvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3606/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 2486 m2 v k.ú. Dětmarovice za kupní cenu 300,- Kč/m2 dle návrhu vlastníků tohoto
pozemku

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman v.r
starosta obce Dětmarovice
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