Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové
ze dne 04. května 2018
Přítomni:
Omluveni:

J. Kvapil, L. Břicháč, L. Kozlovský, M. Kunc, M. Stará
I. Komárková, L. Korec

P r o g r a m: 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Závěrečný účet obce za rok 2017
Účetní závěrka obce za rok 2017
Účetní závěrka MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2017
Vypořádání HV MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2017
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku
Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 3/2018

Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva.
P r ů b ě h:

1/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce Dětřichov u
Moravské Třebové za rok 2017.
2/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku obce Dětřichov u
Moravské Třebové za rok 2017.
3/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové za rok 2017.
4/ Na základě žádosti MŠ Dětřichov u M.T. obecní zastupitelstvo projednalo a
schválilo vypořádání HV této zřízené příspěvkové organizace za rok 2017.
Hospodářský výsledek Mateřské školy zjištěný při účetní závěrce k 31.12.2017
činil -78.462,18 Kč a bude v plné výši uhrazen z rezervního fondu příspěvkové
organizace MŠ Dětřichov u M.T..
5/ OZ projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (Program obnovy venkova) na akci
„Oprava kuchyně Mateřské školy“ ve výši 60 % skutečných nákladů, maximálně
však 170.000,- Kč.
6/ OZ projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Pardubického kraje na pořízení přívěsu k dopravnímu automobilu pro požární
příslušenství (pro jednotku SDH obce) do výše 70 % skutečných celkových
nákladů, maximálně však 20.000,- Kč.
7/ Starosta informoval OZ o vydaném rozpočtovém opatření č. 3/2018-úprava
rozpočtu v souvislosti s výdaji na dar pro Nadační fond Valentina Ottendorfera na
výstavbu střelnice pro Policii ČR ve výši 10.000,- Kč.

Zapisovatel: Růžička Radek

..................................................

Ověřovatel zápisu: Kozlovský Lubomír

..................................................

Ověřovatel zápisu: Kunc Milan

..................................................

Starosta obce: Kvapil Jiří

..................................................

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Tento dokument a všechna projednávaná a schválená rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na
internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.

Usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské
Třebové ze dne 04. května 2018 č. 2 / 18
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
1/ závěrečný účet a zprávu o kontrole hospodaření obce Dětřichov u M.T. za rok 2017. Dále OZ
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: pro - 5
proti - 0
zdrželo se - 0
2/ účetní závěrku obce Dětřichov u M.T. za rok 2017.
Hlasování: pro - 5
proti - 0
zdrželo se - 0
3/ účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské
Třebové za rok 2017.
Hlasování: pro - 5
proti - 0
zdrželo se - 0
4/ úhradu ztráty Mateřské školy Dětřichov u M.T. za rok 2017 v celkové výši 78.462,18 Kč z
rezervního fondu.
Hlasování: pro - 5
proti - 0
zdrželo se - 0
5/ smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci
„Oprava kuchyně Mateřské školy“.
Hlasování: pro - 5
proti - 0
zdrželo se - 0
6/ smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje.
Hlasování: pro - 5
proti - 0
zdrželo se - 0
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1/ rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 3/2018 na 10.000,- Kč.
Zapisovatel: Růžička Radek

.................................................

Ověřovatel zápisu: Kozlovský Lubomír

..................................................

Ověřovatel zápisu: Kunc Milan

..................................................

Starosta obce: Kvapil Jiří

..................................................

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Tento dokument a všechna projednávaná a schválená rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na
internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.

