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Usnesení 
 

17. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného v pondělí 30. ledna 2017 

 

 

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

předpisů 

 

291/17 volí 

návrhovou komisi ve složení: předseda - Mgr. Libor Stáňa, členové - Josef Tomčík, Ing. 

Kamila Badurová 

 

292/17 schvaluje 

program zasedání ZO dle pozvánky doplněný o bod Rozpočtová opatření 

 

293/17 schvaluje 

navržený postup k získání dotace na stavbu Domova pro seniory dle důvodové zprávy a 

podání přihlášky na získání této dotace 

 

294/17 schvaluje 

postupy řešení přípojek kanalizace dle důvodové zprávy včetně navržených způsobů podpory 

jejich realizace z prostředků obce 

a 

295/17 ukládá 

připravit pravidla pro poskytování příspěvků občanům pro realizaci jednotlivých kanalizačních 

přípojek  

  

 Termín: 5. 3. 2017    Zodpov.: starosta obce 

 

296/17 bere na vědomí 

 informaci o stavu přípravy stavby lokální kanalizace na Olmovci 

 

297/17 bere na vědomí 

 informaci o stavu přípravy stavby „Řízení křižovatky pomocí světelného signalizačního 

  zařízení u Skotnice na silnici č. I/67 v Dětmarovicích“  

 

298/17 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 30.1.2017 

a 

upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 30.1.2017 takto : 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 71.947 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 89.785 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) 

- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 17.838 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2016 

ve výši 17.838 tis. Kč 

 

299/17 schvaluje 

provedení plošných oprav komunikací položením asfaltového povrchu (koberce) : 

- za hájenkou – od ukončení opravy recyklátem u domu čp. 1315 po křižovatku u čp. 702 

- hraniční s Dolní Lutyní od domu čp. 708 po křižovatku u domu 630 

- zahrádkáři – po sjezd k domu čp. 1122 + řešení odvodu vody (komunikace k Dolku) 

- hraniční s Doubravou za domem čp. 333 směrem k domu čp. 240 

- od křižovatky u domu čp. 1263 po dům čp. 184 

- část prostoru před nádražím ČD (délka cca 120 m, šířka cca 8 m) 

- Glembovec – od křižovatky u domu čp. 186 za zatáčku za domem čp. 689 (hranice 

  s Doubravou) 

- plocha pro nohejbal na hřišti TJ Sokol Dětmarovice (cca 380 m
2
) 
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a 

provedení plošné opravy návozem a zhutněním recyklátu na  komunikace: 

- Glembovec – k domu čp. 202 

- střed – k domu čp. 881 

- nad hřbitovem 

- na Zálesí – od křižovatky u domu čp. 527 po domy čp. 386 a 1280 

a 

provádění oprav běžných výtluků tryskovou technologií na komunikacích v obci a 

cyklotrase, jakož i: 

- části poškozené komunikace na hřbitově 

- na komunikaci od domu čp. 1231 po dům čp. 1276 

- na komunikaci na Zálesí k domu čp. 125 

- na komunikaci končící domem čp. 635 

- na komunikaci končící domem čp. 356 

- na komunikaci u DPS čp. 670, a to v úseku od DPS po můstek 

 

300/17 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3872/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 234 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví MUDr. Soni Fusové a Mgr. Milana Fuse, oba 

bytem U Kapličky 969, 735 14 Orlová Lutyně, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- 

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

 

301/17 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3778 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 41 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Alexeje Linharta a Naděždy Linhartové, oba 

bytem Šimáčkova 1219/9, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, do vlastnictví obce za smluvní 

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

 

302/17 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3780 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 163 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Pavly Holeszové, bytem Cihelní 2405/10, 735 

06 Karviná Nové Město, Petra Malíře, bytem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně a 

Jiřiny Topinkové, bytem Cihelní 2405/10, 735 06 Karviná Nové Město, do vlastnictví obce za 

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

 

303/17 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3897 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 132 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Anny Korczové, bytem 735 71 Dětmarovice 

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

uhradí obec Dětmarovice. 

 

304/17 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3790 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 192 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Markéty Štefánkové, bytem 735 71 

Dětmarovice 433, 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. 3790 v k.ú. Dětmarovice. 

 

305/17 schvaluje 

majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3883 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 209 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Jiřího Sznapky a Aleny Sznapkové, oba 

bytem 735 71 Dětmarovice 404, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady 

spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

306/17 schvaluje 

majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 3963 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

celkové výměře 359 m
2
 v k.ú. Dětmarovice z vlastnictví Petra Konečného, bytem 735 71 
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Dětmarovice 198, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m
2
. Náklady spojené s realizací 

převodu uhradí obec Dětmarovice. 

 

 

 

 

 

 

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

   starosta obce Dětmarovice         místostarosta obce Dětmarovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


