Zasedání 19.12. 2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 19.12. 2018 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: P. Buriánek, L. Kozlovský, I. Komárková, L. Břicháč, J. Kvapil, J. Štefka,
L. Halvová
Zapisovatelkou zápisu byla zvolena slečna Lucie Halvová.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Radek Růžička a pan Jiří Kvapil.
Program: 1) Schválení rozpočtu obce pro rok 2019
2) Schválení závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2019
3) Schválení rozpočtu MŠ pro rok 2019
4) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020
5) Plán inventur na rok 2019 a proškolení členů inventarizačních komisí
6) Schválení bezúplatného převodu DDHIM z obce na MŠ
7) Rozpočtová opatření č. 6/2018 až 12/2018
8) Schválení zástupce obce do DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska
9) Schválení DoPP členů zastupitelstva
10) Využívání obecní garáže u obchodu pro potřeby SDH
11) Smlouva o zajištění přípravy a realizace cesty u přivaděče I/35 – D35
12) Žádost o příspěvek pro Charita Moravská Třebová
13) Kalkulace svozu PDO a separovaného odpadu
14) Různé
Program byl schválen 7 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) Obecní zastupitelstvo (dále jen OZ) schválilo vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2019.
Příjmy – 4,100.000,- tis. Kč.
Výdaje – 4,100.000,- tis. Kč.
2) OZ schválilo závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 dle přiložené tabulky, vč.
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v souladu se zákonem o obcích fyzickým a
právnickým osobám a ve výši uvedené v tabulce. Podrobné položkové členění rozpočtu
je k dispozici na obecním úřadě.
3) OZ schválilo vyrovnaný rozpočet zřízené PO MŠ Dětřichov u Moravské Třebové pro
rok 2019 a příspěvek na provoz ve výši 150.000,- Kč.
Příjmy – 337.200,- Kč.
Výdaje – 337.200,- Kč.
4) OZ projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020.
5) OZ projednalo a vzalo na vědomí plán inventur na rok 2018 a došlo k proškolení členů
inventarizačních komisí.
6) OZ schválilo bezúplatný převod DDHIM z obce na MŠ Dětřichov u Moravské Třebové
dle přiložené tabulky.
7) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtová opatření:
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č. 7/2018 – Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000,- Kč na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu PČR a
zastupitelstev obcí.
č. 8/2018 – Poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání ve výši 368.660,- Kč na posílení vzdělávání v Mateřské
škole Dětřichov u M.T. (asistent).
č. 9/2018 – Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.000,- Kč na výdaje spojené s
činností JSDH (odborná příprava).
č. 11/2018 – Poskytnutí investiční dotace ve výši 20.000,- Kč na pořízení přívěsu k
dopravnímu automobilu pro požární příslušenství.
č. 12/2018 – Úprava rozpočtu k 31.12.2018.
Dále bere na vědomí rozpočtová opatření:
č. 6/2018 – Úprava rozpočtu v souvislosti s výdaji na koncepci odkanalizování obce a
na DoPP památník.
č. 10/2018 - Úprava rozpočtu v souvislosti s výdaji na DoPP obchod, materiál MŠ +
odpady, změnu ÚP, služby odpad + OÚ.
8) OZ schválilo jako zástupce obce do DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska pana
Lubomíra Kozlovského.
9) OZ schválilo DoPP členů zastupitelstva
10) OZ projednalo a schválilo využívání obecní garáže u obchodu pro potřeby SDH
11) OZ schválilo smlouvu o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o
vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby
„I/35 Staré Město, připojení na D35“
12) OZ projednalo a schválilo žádost o příspěvek pro Charita Moravská Třebová ve výši
5.000,- Kč.
13) OZ projednalo a schválilo kalkulaci svozu PDO a separovaného odpadu
14) Starosta seznámil členy OZ s – prodejem plynu u obchodu
- průběhem jednání se zástupci SÚS pardubického kraje,
povodím Moravy
- opravou vlečky
- prodejem akcií České spořitelny a zrušením majetkového
účtu u České spořitelny a převedením peněžních
prostředků na běžný účet ve výši 328.471,- Kč
- pořízením vozíku pro JSDHO
Zapisovatelka: Halvová Lucie

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Buriánek Pavel

………………………………………….

Vyvěšeno dne:
Ve stejném období
www.detrichovumt.cz

Sejmuto dne:
vyvěšen i na

byl

dokument
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 19.12. 2018, č. 6/2018
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
1) Rozpočet obce pro rok 2019, na straně příjmů 4,100.000,- Kč, na straně výdajů
4,100.000,- Kč
Hlasování: pro – 7
proti - 0
zdrželo se - 0
2) Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

3) Rozpočet zřízené PO MŠ Dětřichov u M.T. pro rok 2018, na straně příjmů 337.200,- Kč,
na straně výdajů 337.200,- Kč a příspěvek na provoz ve výši 150.000,- Kč
Hlasování: pro – 7
proti - 0
zdrželo se - 0
4) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

5) Bezúplatný převod DDHIM z obce na MŠ
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

6) Rozpočtové opatření č. 7/2018 na 45.000,- Kč
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

7) Rozpočtové opatření č. 8/2018 na 368.660,- Kč
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

8) Rozpočtové opatření č. 9/2018 na 8.000,- Kč
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

9) Rozpočtové opatření č. 11/2018 na 20.000,- Kč
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

10) Rozpočtové opatření č. 12/2018
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

11) Zástupce obce do DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska pana Lubomíra
Kozlovského
Hlasování: pro – 7
proti - 0
zdrželo se - 0
12) DoPP členů zastupitelstva
Hlasování: pro – 7

zdrželo se - 0

proti - 0
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13) Využívání obecní garáže u obchodu pro potřeby SDH
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

14) Smlouvu o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání
některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „I/35 Staré
Město, připojení na D35“
Hlasování: pro – 7
proti - 0
zdrželo se - 0
15) Žádost o příspěvek pro Charita Moravská Třebová ve výši 5.000,- Kč
Hlasování: pro – 7
proti - 0
zdrželo se - 0
16) Kalkulaci svozu PDO a separovaného odpadu
Hlasování: pro – 7
proti - 0

zdrželo se - 0

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Plán inventur na rok 2018
Rozpočtová opatření č. 6/2018
Rozpočtová opatření č. 10/2018
Prodej plynu u obchodu
Jednání se zástupci SÚS pardubického kraje, povodím Moravy
Opravu vlečky
Prodej akcií České spořitelny a zrušení majetkového účtu u České spořitelny a převedení
peněžních prostředků na běžný účet ve výši 328.471,- Kč
8) Pořízení vozíku pro JSDHO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zapisovatelka: Halvová Lucie

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Buriánek Pavel

………………………………………….

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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