Usnesení
15. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 14. září 2016
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
244/15 volí
návrhovou komisi ve složení: předseda - Ing. Leonard Mynář, členové – Mgr. Michaela
Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová
245/15 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky
246/15 bere na vědomí
vystoupení zástupce OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti
247/15 bere na vědomí
rozbory hospodaření obce Dětmarovice k 31.7.2016
248/15 bere na vědomí
informaci o finančním hospodaření obce k 31.8.2016
249/15 schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 12 mil. Kč na „Municipiální konto“ č. 252602251/0300
vedené u ČSOB ze „Spořícího účtu pro podnikatele“ č. 265848867/0300 u ČSOB
250/15 schvaluje
rozpočtové opatření č. 12 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 14.9.2016
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 14.9.2016 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 64.289 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 105.066 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
251/15 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu investičních a neinvestičních akcí k 31.7.2016
252/15 bere na vědomí
Výhledový plán rozvoje v období 2017-2022
253/15 ukládá
připravit návrh rozpočtu obce pro rok 2017 ve verzi dle tabulky investic v neredukované
podobě, dle návrhu a)
Termín: 30.11.2016
254/15 bere na vědomí
předloženou zprávu o fungování sběrného dvora
255/15 vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012
o ochraně ovzduší v obci
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256/15 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu v oblasti změny č. 1 územního plánu obce
257/15 bere na vědomí
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2015 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku bez výhrad (příjmy ve výši 7.563,78 tis.
Kč a výdaje ve výši 4.689,74 tis. Kč)
258/15 bere na vědomí
zápis o provedené kontrole neinvestiční akce „Oprava oplocení kolem budovy čp. 960
v Dětmarovicích“
259/15 bere na vědomí
informaci starosty obce ke stavu v oblasti kanalizace včetně příloh č. 1 a č. 2
260/15 schvaluje
záměr provozování kanalizace v rámci ekonomické činnosti obce s tím, že konkrétní způsob
provozování bude schválen později
261/15 schvaluje
majetkový převod – přijetí daru – pozemku parc. č. 3748 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 505 m2 v k.ú. Dětmarovice ze společného jmění manželů Ivana Wengrzyna a Yvety
Wengrzynové, oba bytem Dětmarovice 240, 735 71 Dětmarovice do majetku obce. Náklady
spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.
262/15 schvaluje
majetkový převod – přijetí daru – pozemku parc. č. 937 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 313 m2 a pozemku parc. č. 941 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 783 m2,
oba v k.ú. Dětmarovice, na nichž se nachází pozemní komunikace ke třem rodinným domkům,
z majetku Jiřího Jendryščíka a Ingrid Jendryščíkové, oba bytem Dětmarovice 85, 735 71
Dětmarovice do majetku obce. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.
Majetkový převod bude realizován až po zrušení zástavního práva váznoucího na
pozemcích parc.č. 937 a 941 v k.ú. Dětmarovice.
263/15 schvaluje
majetkový převod – výkup části pozemku parc.č. 3631/3 trvalý travní porost o výměře cca 300
m2 v k.ú. Dětmarovice, který je používán pro příjezd k rodinným domkům, ze spoluvlastnictví
Jarmily Brodové, Cihelní 2405/10, 735 06 Karviná Nové Město, Bedřicha Malchara,
Dětmarovice 1105, 735 71 Dětmarovice a Boženy Sepešiové, Dětmarovice 504, 735 71
Dětmarovice, do majetku obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací
převodu uhradí obec Dětmarovice.

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice
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