Usnesení
18. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 22. března 2017
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
307/18 volí
návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Leonard Mynář, členové - Bc. Šárka
Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková
308/18 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky
309/18 bere na vědomí
„Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2016“ předloženou vedoucím obvodního oddělení
Policie ČR v Dětmarovicích
310/18 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu v oblasti změny č. 1 územního plánu obce
311/18 bere na vědomí
účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016 v předloženém
složení
a
312/18 ukládá
starostovi obce předložit účetní závěrku zastupitelstvu obce k rozhodování a schválení po
předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 kontrolním orgánem
Termín: 14.6.2017

Zodpov. : starosta obce

313/18 neschvaluje
poskytnutí dotace v roce 2017 Českému kynologickému svazu ZKO - 029 Dětmarovice –
Koukolná ve výši 65.500,- Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
314/18 schvaluje
částečnou úhradu účastnického poplatku na studium „Univerzity třetího věku“ ve výši 300,Kč na jeden semestr akademického roku, a to občanům Dětmarovic – poživatelům starobního
důchodu za podmínek stanovených radou obce
315/18 schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 22.3.2017
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 22.3.2017 takto :
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 69.463 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 89.901 tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 20.438 tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2016
ve výši 20.438 tis. Kč
316/18 volí
přísedícími Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2017 až 2021 – Vandu
Balonovou, Janu Krůlovou, Evu Morončíkovou, Miloslava Pytlíka, Dagmar Rosmanovou a
Dášu Valicovou
317/18 bere na vědomí
informaci o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
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318/18 bere na vědomí
Zápis o provedené kontrole investiční akce „Rekonstrukce koupelen DPS č.p. 670“
319/18 schvaluje
závazek obce hradit v případě vzniklé potřeby 30% oprávněné provozní ztráty z rozpočtu
služby – provozu Domova pro seniory, tak jak byl tento závazek schválen i usnesením rady
obce č. 1122/39 ze dne 6.3.2017
320/18 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu v oblasti výstavby kanalizace
321/18 schvaluje
„Pravidla pro poskytování příspěvku ve výši 10.000,- Kč občanům na jednu realizovanou
kanalizační přípojku“ dle předloženého návrhu
322/18 schvaluje
provedení změny hranice obce, a to převedením pozemku parc. č. 1418/5 ostatní plocha o
výměře 127 m2 v k.ú. Dětmarovice do katastru Horní Lutyně, obec Orlová
a
323/18 schvaluje
uzavření „Dohody o změně hranice katastrálního území a hranice obcí“ mezi městem Orlová a
obcí Dětmarovice dle předloženého návrhu
324/18 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemků parc. č. 2978 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 109 m2 a pozemku parc. č. 2969/1 trvalý travní porost o výměře 50 m2, oba v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví Martiny Kvonné, Kosmonautů 346, 735 81 Bohumín – Starý
Bohumín, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací
převodu uhradí obec Dětmarovice.
325/18 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 2770/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 206 m2 v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Marty Dluhé, Opletalova 248, 735 31
Bohumín – Skřečoň, Aleše Gvozdeka, Zátiší 806, 735 14 Orlová - Poruba, Vladimíra
Gvozdeka, Ostravská 34, 735 51 Bohumín – Pudlov a Bohumila Stáně, 735 71 Dětmarovice
686, do vlastnictví obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu
uhradí obec Dětmarovice.
326/18 schvaluje
majetkový převod – výkup části pozemku parc. č. 3959 – orná půda o výměře 22 m2 v k.ú.
Dětmarovice, z vlastnictví Petra Konečného, bytem 735 71 Dětmarovice 198, do vlastnictví
obce za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec
Dětmarovice.
327/18 schvaluje
majetkový převod – výkup pozemku parc. č. 3872/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 225 m2 a části pozemku parc. č. 3874 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 35 m2, oba v k.ú. Dětmarovice, z vlastnictví Jána Jurigy a Olgy Jurigové, oba bytem 735
71 Dětmarovice 308, do vlastnictví 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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