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Usnesení 
 

19. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 14. června 2017 

 

 

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

předpisů 

 

328/19 volí 

návrhovou komisi ve složení: předseda Dagmar Šnapková, členové – Ing. Lumír Jendryščík, 

Ing. Karel Dobrovolný 

 

329/19 schvaluje 

program zasedání ZO dle pozvánky včetně navržených úprav   
 

330/19 bere na vědomí 

zprávu o činnosti výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice za rok 2016  

 

331/19 schvaluje 

celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2016, 

včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 2016, a to bez 

výhrad 

 

332/19  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  31.12.2016 

 

333/19  schvaluje 

poskytnutí dotace v roce 2017 Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény na opravu farní 

budovy ve výši 400.000,- Kč  na její  zateplení  a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 

dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

334/19  schvaluje 

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

 

- stavby (realizace, projekty, služby) 

    - Rozšíření odvodnění komunikace a pozemku parc. č. 2236/1                             190.000 Kč 

 

335/19  schvaluje 

přípravu rozpočtu obce na rok 2018 dle varianty A – návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok 

 

336/19  ukládá 

obecnímu úřadu zajistit uspořádání 14. obecní slavnosti dne 9.6.2018 s celkovým nákladem do 

650 tis. Kč 

 

337/19  bere na vědomí 

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2016 a 

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad (příjmy ve výši 

4400,29 tis. Kč a výdaje ve výši 4669,90 tis Kč) 

    

338/19 bere na vědomí 

předloženou zprávu o činnosti Sběrného dvora za rok 2016 
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339/19 bere na vědomí 

informaci o provedeném místním šetření dne 11.5.2017 ve věci zjištění stavu asfaltové plochy 

u bytovek čp. 1049, 1050, 1051 a 1052 v Dětmarovicích 

a 

340/19  ukládá 

zajistit provedení další prohlídky opravených ploch u bytovek 

Termín : do 13.10.2017                Zodp. : starosta obce 

 

341/19 bere na vědomí 

Zápis o provedené kontrole investiční akce „Zpevnění břehu potoka Glembovec“  

 

342/19  bere na vědomí 

informaci o stavu přípravy v oblasti stavby Domova pro seniory 

 

343/19  bere na vědomí 

informaci o stavu v oblasti výstavby kanalizace 

 

344/19  schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 4391/2 – orná půda o výměře 8196 m
2
 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, 733 01 Karviná Hranice, do vlastnictví obce za 

smluvní cenu 300,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

345/19 schvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/232 pozemku parc. č. 1089  – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 5173  m
2 

v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Ireny 

Herákové, Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava Hrabůvka do vlastnictví obce za smluvní cenu  

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

 

346/19  schvaluje 

majetkový převod – výkup spoluvlastnického podílu 1/232 pozemku parc. č. 1089  – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 5173  m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Aleny 

Szkanderové, Masarykova 1009, 735 14 Orlová Lutyně do vlastnictví obce za smluvní cenu  

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

 

347/19  schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemků parc. č. 2269 – ostatní plocha, ostatní komunikace  o 

výměře 2879  m
2
,  parc. č. 2323/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m

2
   a 

parc. č. 2325 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m
2 

, vše v k.ú. Dětmarovice 

z vlastnictví Anny Pietraszové, Kpt. Jaroše 760, 735 14  Orlová Lutyně,  Marty Sojkové, 

Okružní 921, 735 14  Orlová Lutyně a Pavlíny Starostkové, Těšínská 364, 735 14  Orlová 

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

uhradí obec Dětmarovice. 

 

348/19  schvaluje 

majetkový převod – výkup části  pozemku parc. č. 3669 – zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře cca 150 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Ing. Markéty Počarovské, č.p. 873, 735 34  

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

uhradí obec Dětmarovice. 

 

349/19 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 14.6.2017 

 a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 14.6.2017 takto: 
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- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 70.557 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 96.705 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 26.148 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2016 

  ve výši 26.148 tis. Kč  

 

 

 

 

 

 

 

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

   starosta obce Dětmarovice         místostarosta obce Dětmarovice 


