
1 

Usnesení 
 

14. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 15. června 2016 

 

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

předpisů 

 

224/14 volí 

návrhovou komisi ve složení: předseda - Ing. Marek Svrčina, členové - Ing. Miroslav Kozel, 

Ing. Lumír Jendryščík, MBA 

 

225/14 schvaluje 

program zasedání ZO dle pozvánky 

 

226/14 bere na vědomí 

zprávu o činnosti výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice za rok 2015 

 

227/14 schvaluje 

doplnění a úpravu Programu rozvoje obce pro rok 2016 v oblasti investic takto: 

 

-stavby (realizace, projekty, služby) 

Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ I. a II. etapa                                                    15.836.000 Kč 

Rekonstrukce podlahy části Dělnického domu (bývalé kino, cca 90 m
2
)                  120.000 Kč 

Klubovna zahrádkářů              100.000 Kč  

 

228/14 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 15.6.2016 

 a 

upravený  schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 15.6.2016 takto: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši   63.066 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 103.843 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  

 

229/14 schvaluje 

přípravu rozpočtu obce na rok 2017 dle varianty A – návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok 

 

230/14 schvaluje 

vyplacení odměn členům výborů zastupitelstva obce dle předloženého návrhu 

 

231/14 bere na vědomí 

informaci o stavu přípravy v oblasti Domova pro seniory 

 

232/14 bere na vědomí 

informaci o stavu přípravy obchvatu obce 

 

233/14 bere na vědomí 

Zápis o provedené kontrole investiční akce „Zateplení budovy Rumcajs“ 

 

234/14 ukládá 

obecnímu úřadu zajistit uspořádání 13. Obecní slavnosti dne 3.6.2017 s celkovým nákladem 

do 550 tis. Kč 

    

235/14 pověřuje 

starostu obce pana Ing. Ladislava Rosmana, aby zastupoval Obec Dětmarovice v Místní akční 

skupině Bohumínsko, a to mimo jiné na valných hromadách sdružení 
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236/14 schvaluje 

Smlouvu č. 6 o svěření majetku obce Dětmarovice k hospodaření své příspěvkové organizaci 

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace dle předloženého 

návrhu 

 

237/14 schvaluje 

smlouvu Obce Dětmarovice a Města Orlová o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty 

z provozu městské autobusové dopravy ve městě Orlová na rok 2016 dle předloženého návrhu 

 

238/14  schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 116/6 – zahrada v k.ú  Dětmarovice, o výměře 29 m
2
 obchodní firmě 

Ivo Kiša, IČ 42019117, Dětmarovice čp. 1108, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 

7.220,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující. 

 

239/14 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2770/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 248 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Vlastislava Žáka a Moniky Žákové, oba 

bytem Dětmarovice 948, do vlastnictví obce za smluvní cenu  60,- Kč/m
2
.  Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. Majetkový převod bude realizován až po 

zrušení zástavního práva váznoucího na pozemku parc. č. 2770/7 v k.ú. Dětmarovice. 

 

240/14 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2909/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 263 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. 

 

241/14 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2770/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 182 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Jaroslava Říhovského a Jiřiny Říhovské, oba 

bytem Dětmarovice 681, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené 

s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

242/14 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3130/6  – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 308 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Františka Adamčíka, U Koupaliště 1023, 735 

53 Dolní Lutyně a Miroslava Adamčíka, U Koupaliště 1025, 735 53 Dolní Lutyně, do 

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

Dětmarovice. 

 

243/14 bere na vědomí 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené podle ustanovení § 1785 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s udělením souhlasu ke zřízení stavby na pozemku 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mezi Obcí Dětmarovice a společností RWE 

GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940 zastoupené společností RWE Distribuční služby, 

s.r.o., Plynárenská 499/1 Zábrdovice, Brno, týkající se prodeje pozemku parc. č. 73/2 v k.ú. 

Koukolná a umístění stavby regulační stanice plynu „REKO RS 32093-RES Dětmarovice 

VTL, číslo stavby: 770072286“ včetně jejich součástí a příslušenství na tomto pozemku. 

 

 

 

 

 

 

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

   starosta obce Dětmarovice         místostarosta obce Dětmarovice 


