
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové 

ze dne 21. září 2018 
 

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

 

P r o g r a m: 1/  Prodej pozemků ve vlastnictví obce 

2/  Pořízení Změny č. 1 územního plánu Dětřichov u Moravské Třebové 

3/  Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP  

4/  Určení pořizovatele územního plánu 

5/  Odkanalizování obce 

                 6/  Žádost o dotaci z POV PK na rok 2019 

  7/  Žádost o spolupráci-PD stavby „I/35 Staré Město, připojení na D35“ 

8/  Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v PO MŠ Dětřichov u M.T. 

   

Program byl schválen 7 hlasy členů zastupitelstva. 

 

P r ů b ě h:  1/  Při projednávání prodeje pozemků ve vlastnictví obce jeden ze zájemců o koupi       

     pozemku uvedl skutečnosti, které by mohly později zpochybnit rozhodnutí OZ.     

     OZ proto pověřilo starostu obce, aby zjistil informace potřebné k rozhodování o  

     prodeji obecního majetku. OZ schválilo odložení prodeje obecních pozemků na  

     některé z příštích zasedání. 

2/  Obecní zastupitelstvo schválilo pořízení změny č. 1 územního plánu  

Dětřichov u M.T..  

3/  OZ určilo pana Jiřího Kvapila, starostu obce, zastupitelem pro spolupráci  

     s pořizovatelem ÚP.  

4/  OZ po projednání schválilo, že pořizovatelem územního plánu bude MěÚ    

     Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování. 

5/  Na základě závěru „Technicko-ekonomické studie optimální koncepce  

     odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Dětřichov u Moravské Třebové“  

     OZ po projednání schválilo záměr odkanalizovat obec systémem tlakové  

     kanalizace s vlastní ČOV. OZ pověřilo starostu obce k jednání, které povede  

     k zahájení prací na schválené variantě. 

6/  OZ projednalo a schválilo žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových    

     prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2019 na  

                             výměnu dvou autobusových zastávek. 

7/  Na základě žádosti o spolupráci schválilo OZ 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“  

     s firmou ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390. 

8/  Obecní zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Protokol o provedené    

     veřejnosprávní kontrole ze dne 25.08.2018 v PO MŠ Dětřichov u M.T..  

 

 

Zapisovatel: Komárková Iveta     .................................................. 

 

 

Ověřovatel zápisu: Růžička Radek  .................................................. 

 

 

Ověřovatel zápisu: Stará Miroslava  .................................................. 

 

 

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. 

http://www.detrichovumt.cz/


Usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské 

Třebové ze dne 21. září 2018 č. 4 / 18 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo: 

 

1/  odložení prodeje obecních pozemků na některé z příštích zasedání a pověřilo starostu obce  

     zjištěním informací potřebných k rozhodování o prodeji obecního majetku. 

     Hlasování: pro - 7 

                       proti - 0 

                       zdrželo se - 0 

2/  pořízení změny č. 1 územního plánu Dětřichov u M.T.. 

     Hlasování: pro - 7 

                       proti - 0 

                       zdrželo se - 0 

3/  pana Jiřího Kvapila, starostu obce, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem ÚP. 

     Hlasování: pro - 7 

                       proti - 0 

                       zdrželo se - 0 

4/  MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatele  

     územního plánu. 

     Hlasování: pro - 7 

                       proti - 0 

                       zdrželo se – 0 

5/  záměr odkanalizovat obec systémem tlakové kanalizace s vlastní ČOV a pověřilo starostu obce  

     jednáním k zahájení prací na schválené variantě. 

     Hlasování: pro - 7 

                       proti - 0 

                       zdrželo se - 0 

6/  žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 

     Programu obnovy venkova v roce 2019 na výměnu dvou autobusových zastávek. 

     Hlasování: pro - 7 

                       proti - 0 

                       zdrželo se - 0 

7/  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“ s firmou ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390. 

     Hlasování: pro - 7 

                       proti - 0 

                       zdrželo se - 0 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

1/  protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 25.08.2018 ve zřízené PO MŠ  

     Dětřichov u M.T. 

 

Zapisovatel: Komárková Iveta        ................................................. 

 

Ověřovatel zápisu: Růžička Radek  .................................................. 

 

Ověřovatel zápisu: Stará Miroslava  .................................................. 

 

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. 

http://www.detrichovumt.cz/

