
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské 

Třebové ze dne 22. března 2018 
 

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

Omluveni:       I. Komárková, M. Stará 

 

P r o g r a m:   

 

1/ Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 1/2018 

2/ Rozpočtové opatření č. 2/2018 

3/ Obsazení místa ředitelky MŠ 

4/ Darovací smlouva s Nadačním fondem Valentina Oswalda Ottendorfera. 

 

Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva. 

 

P r ů b ě h:   

 

1/ Starosta informoval OZ o vydaném rozpočtovém opatření č. 1/2018 – úprava       

    rozpočtu v souvislosti s výdaji na vrácení nevyčerpané dotace na volby do PS PČR   

    ve výši 9.700,- Kč. 

 

2/ OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018 - poskytnutí neinvestiční     

    dotace ve výši 22.946,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou  

    prezidenta ČR. 

 

3/ OZ bylo seznámeno s tím, že dne 31.07.2018 končí funkční období paní ředitelce   

    zřízené příspěvkové organizace MŠ Dětřichov u Moravské Třebové. Podle  

    ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,    

    středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění p.p. se OZ    

    po projednání rozhodlo nevyhlašovat konkurs na místo ředitele zřízené PO.   

    Současné ředitelce paní Aleně Buriánkové se tímto automaticky od 01.08.2018  

    prodlužuje pracovní poměr na dalších 6 let. 

 

4/ Starosta informoval OZ o uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Valentina   

    Oswalda Ottendorfera (zřizovatelem je Město Svitavy) na částku 10.000,- Kč. Dar  

    bude použit v oblasti prevence kriminality na výstavbu nové střelnice. 

 

 

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. 

http://www.detrichovumt.cz/


Usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské 

Třebové ze dne 22. března 2018 č. 1 / 18 
 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo: 

 

 

 

1/  rozpočtové opatření č. 2/2018 na 22.946,- Kč. 

     Hlasování: pro - 5 

                       proti - 0 

                       zdrželo se - 0 

 

2/  prodloužení pracovního poměru stávající ředitelce zřízené PO MŠ Dětřichov u Moravské    

     Třebové na dalších 6 let nevyhlášením konkursu na místo ředitele MŠ.    

     Třebové. 

     Hlasování: pro - 5 

                       proti - 0 

                       zdrželo se – 0. 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

1/  rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 1/2018 na 9.700,- Kč  

 

2/  uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Valentina Oswalda Ottendorfera. 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.detrichovumt.cz/

