
Usnesení 

 
11. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 27. ledna 2016 

 

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

předpisů 

 

 

177/11 volí 

návrhovou komisi ve složení: 

předseda   -  Ing. Leonard Mynář        členové  -  Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Bc. Šárka 

Kepenyesová 

 

178/11 schvaluje 

program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky  

 

179/11 schvaluje 

 zadávací podmínky pro nabídky projektu dle přílohy A) vč. příloh č. 1, č. 2 a č. 3 

 

180/11 bere na vědomí 

 informaci o hospodaření Domu seniorů v Horní Suché za období roku 2015 dle podkladu ze 

Slezské humanity dle přílohy B) 

 

181/11 schvaluje 

 provedení plošných oprav novým živičným povrchem u komunikací: 

 Zálesí – od konce plošné opravy u křižovatky u domu čp. 948 přes křižovatku u čp. 323 

směr k Doubravě po čp. 1080 

 u Dělnického domu – kolem rod. domů čp. 800, 628 po napojení na cestu kolem 

Dělnického domu z druhé strany 

 křižovatka u čp. 814 

 od křižovatky u domu čp. 186 po čp. 467 (Glembovec) 

 od čp. 851 po čp. 675 (Glembovec) 

 zpevněná plocha u bytovek čp. 1049 -1052 

 

a 

 

provedení plošných oprav komunikací návozem a zhutněním recyklátu: 

 Zálesí – od ukončení opravy z r. 2015 – poblíž domu čp. 709 po křižovatku u čp. 983 

 střed – od křižovatky u prodejny čp. 258 (bývalé řeznictví) k domu čp. 60 

 střed – ke třem rodinným domkům čp. 1110, 660 a 639 

 cesta u Hájenky 

 část komunikace – od domu čp. 184 po rozcestí k domům čp. 500 a 340 

 

 

182/11 schvaluje 

 podání žádosti o podporu projektu „Víceúčelové hřiště v Koukolné parc. č. 4042/1“  

 z prostředků Státní podpory sportu pro rok 2016, Program 133510 

 

 

183/11 schvaluje 

 podání žádosti o podporu projektu „Sportovní hřiště na Zálesí parc. č.  2144/1“ z prostředků 

Státní podpory sportu pro rok 2016, Program 133510 

 



184/11 schvaluje 

 rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 27.1.2016 

 a 

 upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 27.1.2016 takto: 

 příjmy celkem po konsolidaci ve výši 58.453 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

 výdaje celkem po konsolidaci ve výši 84.572 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

 rozdíl příjmů a výdajů ve výši 26.119 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2015 

ve výši 26.119 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

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

   starosta obce Dětmarovice         místostarosta obce Dětmarovice 
 

 

 

 

 

 

 

 


