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Usnesení 
 

20. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 13. září 2017 

 

 

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

předpisů 

 

350/20 volí 

návrhovou komisi ve složení: 

předseda   -  Ing. Leonard Mynář, členové  -  Mgr. Michaela Kaděrová, Josef Tomčík 

 

351/20 schvaluje 

program zasedání ZO dle pozvánky  

 

352/20 bere na vědomí 

vystoupení zástupce OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti 

 

353/20 bere na vědomí 

rozbory hospodaření obce Dětmarovice k 31.7.2017 

 

354/20 bere na vědomí 
informaci o finančním hospodaření obce k 31.8.2017 

 

355/20 schvaluje 

doplnění a úpravu Programu rozvoje obce pro rok 2017 v oblasti investic takto : 

 

- Stavby (realizace, projekty, služby) 

- zpevnění břehu potoka Lutyňka kamenivem                120.000,-Kč 

- kanalizační přípojka budovy č. p. 1120 včetně lapolu (Sportovní klub)           65.000,-Kč 

- kanalizační přípojka budovy č. p. 45 (hasičská zbrojnice)                  50.000,-Kč 

 

356/20 schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 13 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 13.9.2017 

  a 

upravený  schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 13.9.2017 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši   71.813 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 100.061 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 28.248 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2016   

  ve výši 28.248 tis. Kč  

 

357/20 bere na vědomí 

informaci starosty obce o stavu investičních a neinvestičních akcí k  31.8.2017 

 

358/20 bere na vědomí 
Zápis o provedené kontrole neinvestiční akce „Úprava parku v obci Dětmarovice“ 

 

359/20 bere na vědomí 

informaci týkající se obchvatu obce 

 

360/20 bere na vědomí 

informaci starosty obce k Plánu rozvoje obce do roku 2022 
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361/20 schvaluje  

majetkový převod – výkup pozemku parc.č. 2382 – ostatní plocha ostatní komunikace o 

výměře 180 m
2
  a části pozemku parc.č. 2358/2 – orná půda  o výměře cca 60 m

2
, vše v k.ú. 

Dětmarovice z vlastnictví Otakara Macury a Heleny Macurové, oba bytem 735 71 

Dětmarovice č.p. 182, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.  

 

362/20 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2372 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 90 m
2
 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Marcely Frnkové, 735 71 Dětmarovice č. 

p. 644, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu 

uhradí obec Dětmarovice. 

 

363/20 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc.č. 2159/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 773 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Adély Ƚupieńské, 735 71 Dětmarovice č. p. 

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

uhradí obec Dětmarovice. 

 

364/20 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc.č. 2159/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 175 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Karla Grabiece, 735 71 Dětmarovice č. p. 

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

uhradí obec Dětmarovice. 

 

365/20 schvaluje 
majetkový převod – výkup pozemku parc.č. 2770/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 65 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Liduše Trestové, Prameny 822/15, Ráj, 734 01 

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

uhradí obec Dětmarovice. 

 

366/20 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2444 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 350 m
2
 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Libora Otiska a Pavlíny Otiskové, 735 71 

Dětmarovice č. p. 715, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

367/20 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2377 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 300 m
2
 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Moniky Koubkové, Osvobození 831, Lutyně, 

735 14 Orlová, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací 

převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

368/20 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2159/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 269 m
2
 v k. ú. Dětmarovice z vlastnictví Ing. Radomila Olšara, 735 71 Dětmarovice č. 

p. 313, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu 

uhradí obec Dětmarovice. 

 

369/20 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 2159/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 40 m
2
 a části pozemku parc. č. 2463 – trvalý travní porost o výměře cca 40 m

2
, 

vše v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Josefa Švehelky, 735 71 Dětmarovice č. p. 568, do 

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

Dětmarovice. 
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370/20 schvaluje  
majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/66 pozemku parc.č. 1032/2  - ostatní 

plocha ostatní komunikace o celkové výměre 1848 m
2
 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví České 

republiky – právo hospodařit s majetkem státu Zemědělský podnik Razová, státní podnik 

v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví obce za smluvní cenu 

60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

371/20 schvaluje  
majetkový převod – výkup pozemků parc. č. 1804/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 7391 m
2 

, parc. č. 1865/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m
2
 a 

parc.č. 838 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 311 m
2
, vše v k.ú. Dětmarovice, 

z vlastnictví Evy Ťaptíkové, Letní 675, Lutyně 735 14 Orlová, do vlastnictví obce za smluvní 

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

 

372/20 schvaluje  
majetkový převod – výkup pozemků parc. č. 4392 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 1483 m
2 
, parc. č. 4393 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1016 m

2
 jakož i 

spoluvlastnické podíly představující vlastnictví ½ pozemku parc.č. 4388 – ostatní plocha 

ostatní komunikace o celkové výměře 1370 m
2
 a parc.č. 40 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o celkové výměře 1291 m
2
, vše v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Ing. Jiřího 

Bednarčíka, Karbenská 2298/29, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Ing. Zdeňka 

Bednarčíka, Nepelova 949/3, Hloubětín, 198 00 Praha 9 a Jiřiny Suchankové, Čsl. armády 

2956/35, Hranice, 733 01 Karviná, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady 

spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

373/20 ruší 
usnesení zastupitelstva obce č. 135/8 z 21.9.2011 

a 

374/20 schvaluje  
majetkový převod – výkup části pozemku parc.č. 2741 nově označené jako pozemek parc.č. 

2741/2 – trvalý travní porost o výměře 85 m
2
 v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví Ing. Petra 

Podhorného a PhDr. Věry Podhorné, oba bytem 735 71 Dětmarovice č. p. 1278 do vlastnictví 

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

Dětmarovice. 

 

375/20 schvaluje  

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 6/232 pozemku parc. č. 1089 – ostatní 

plocha ostatní komunikace o celkové výměře 5173 m
2 

v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví 

Milana Krmáška, F. S. Tůmy 1241, Lutyně, 735 14 Orlová do vlastnictví obce za smluvní 

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

 

376/20 schvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/58 pozemku parc. č. 1089 – ostatní 

plocha ostatní komunikace o celkové výměře 5173 m
2 

v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví 

Libtrudy Bromkové, Olšová 1493/1, Mizerov, 734 01 Karviná do vlastnictví obce za smluvní 

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

 

377/20 schvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/58 pozemku parc. č. 1089 – ostatní 

plocha ostatní komunikace o celkové výměře 5173 m
2 

v k. ú. Dětmarovice, z vlastnictví 

Melanie Šebákové, Olšová 1865/8, Mizerov, 734 01 Karviná do vlastnictví obce za smluvní 

cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 
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378/20 schvaluje  
záměr  prodeje pozemků parc. č. 4760/5 - orná půda o výměře 51 m

2
, parc.č. 4760/6 – orná půda o 

výměře 123 m
2
 a parc.č. 4763/8 – ostatní plocha o výměře 264 m

2
, vše v katastrálním území 

Dětmarovice za cenu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však 300,- Kč/m
2
.  

 

 

 

 

 

 

     Ing. Ladislav Rosman v.r.     Ing. Marek Svrčina v.r. 

   starosta obce Dětmarovice         místostarosta obce Dětmarovice 

 


