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Usnesení 
 

12. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 16, března 2016 

 

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

předpisů 

 

185/12 volí 

návrhovou komisi ve složení: 

předseda   -  Mgr. Libor Stáňa, členové Ing. Kamila Badurová, Josef Tomčík 

 

186/12 schvaluje 

program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky doplněný o bod Různé 

  

187/12 bere na vědomí 

„Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2015“ předloženou vedoucím obvodního oddělení 

Policie ČR v Dětmarovicích 

 

188/12 schvaluje 

celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2015, 

včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 2015, a to bez 

výhrad 

 

189/12 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  31.12.2015 

 

190/12 schvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2016 Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény na opravu farní 

budovy ve výši 200.000,- Kč s  podmínkou, že dotace bude převážně využita na projektovou 

přípravu na výměnu střešní krytiny a zateplení farní budovy a uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb.., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů 

 

191/12 schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 16.3.2016 

a 

upravený rozpočet obce Dětmarovice k  16.3.2016 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 58.502 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 99.279 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 40.777 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2015 

  ve výši 40.777 tis. Kč  

 

192/12 schvaluje 

doplnění Programu obce pro rok 2016 v oblasti investic takto: 

 

- stavby (realizace, projekty, služby) 

     -Vodovodní řad parc. č. 3456 (čp. 50, 617, 405, 235, 231, cca 300 m)                      120.000 Kč 

 

193/12 bere na vědomí 

informaci o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 

 

194/12 bere na vědomí 

Zápis o provedené kontrole „Rekonstrukce hygienického zařízení v budově čp. 1120 

v Dětmarovicích – SK Dětmarovice“ 
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195/12 ukládá 

starostovi obce připravit opatření, která zamezí nedostatkům při realizaci staveb 

Termín:  31.5.2016 

 

196/12 bere na vědomí 

informaci o postupu a plnění rozvoje obce dle Plánu rozvoje obce do r. 2020 

    

197/12 bere na vědomí 

předloženou zprávu o činnosti Sběrného dvora za rok 2015 

 

198/12 schvaluje 

Dodatek č. 8 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  

 

199/12 bere na vědomí 

informaci o stavu přípravy obecní kanalizace 

 

200/12 schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

a právu provést stavbu mezi Obcí Dětmarovice jako budoucí oprávněnou z věcného břemene a 

vlastníkem dotčeného pozemku Povodí Odry, státní podnik jako budoucím povinným 

z věcného břemene na stavbu kanalizace ZŠ – Šlog – 2. etapa dle předloženého návrhu 

 

201/12 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3606/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve 

výměře 2486 m
2
 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Petra Siudy a Vlastimily Siudové, oba 

bytem Dětmarovice 138, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

202/12 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2770/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve 

výměře 172 m
2
 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Heleny Ulmanové, bytem Dětmarovice 390, 

do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí 

obec Dětmarovice. 

 

203/12 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2770/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve 

výměře 158 m
2
 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Zdeňka Ulmana, bytem Dětmarovice 848, do 

vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice. 

 

204/12 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3130/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve 

výměře 642 m
2
 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Štefana Gurabiho a Ludmily Gurabiové, oba 

bytem Dětmarovice 286, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

205/12 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2770/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve 

výměře 265 m
2
 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Jaromíra Muresana, bytem Dětmarovice 441, 

do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí 

obec Dětmarovice. 

 

206/12 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemků parc. č. 2909/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve 

výměře 35 m
2
  a parc. č. 3130/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 272 m

2
, vše 

v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Mgr. Anny Halfarové, bytem 735 33 Doubrava 671, do 
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vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice. 

 

207/12 schvaluje 

majetkový převod – výkup částí pozemků parc. č. 3187  – zahrada, parc. č. 3188 – zahrada  a 

parc. č. 3185/1 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dětmarovice, na nichž se nachází 

místní komunikace, z vlastnictví Jarmily Musiolkové, bytem Dětmarovice 698, do vlastnictví 

obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice. 

 

208/12 schvaluje 

majetkový převod – přijetí daru -  pozemku parc. č. 2450 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

ve výměře 229 m
2
 v k. ú. Dětmarovice, zastavěného místní komunikací, z majetku Aleny 

Tomalové, bytem Dětmarovice 409, do vlastnictví obce. Náklady spojené s realizací převodu 

uhradí obec Dětmarovice. 

 

209/12 schvaluje 
podání žádosti Obce Dětmarovice, vlastníka stavby čp. 214 hájenka, o úplatný převod 

zemědělského pozemku parc. č. 2612/1 – trvalý travní porost ve výměře 360 m
2
 z vlastnictví 

České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 

210/12 schvaluje 

záměr prodeje pozemku parc. č. 116/6 – zahrada ve výměře 29 m
2
 v k. ú. Dětmarovice za cenu 

dle znaleckého posudku 

 

211/12  neschvaluje 

záměr prodeje pozemku parc. č. 546/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 31 m
2
 v k. ú. 

Dětmarovice  

 

212/12 schvaluje 

Postup realizace společných zařízení vyplývajících ze schváleného návrhu Jednoduchých 

pozemkových úprav Dětmarovice, lokalita V Zadníku, a to realizaci cesty C1 na pozemku 

parc. č. 4955 v k. ú. Dětmarovice a cesty C2 na pozemku parc. č.  4983 v k.ú. Dětmarovice 

 

213/12 schvaluje 

zařazení výstavby Klubovny pro MO ČSZ Dětmarovice do programu rozvoje obce 

 

214/12 schvaluje 

majetkový převod – přijetí daru -  pozemku parc. č. 285/1 – zahrada ve výměře 811 m
2
 v k. ú. 

Dětmarovice, z vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu čp. 991, 735 

71 Dětmarovice, do vlastnictví obce. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec 

Dětmarovice. 

 

215/12 pověřuje 

radu obce prověřit soulad zadávacích podmínek pro nabídky projektu „Domov pro seniory“ 

schválených usnesením zastupitelstva obce č. 179/11 dne 27. ledna 2016 se zveřejněnou 

výzvou 

 

Termín: do 30. dubna 2016 

 

 

 

 

 

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

   starosta obce Dětmarovice         místostarosta obce Dětmarovice 


