
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové 

ze dne 30. června 2018 
 

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

 

P r o g r a m: 1/  Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

2/  Rozpočtová opatření č. 4/2018 a 5/2018 

3/  Prodej pozemku ve vlastnictví obce 

                 4/  Pronájem pozemku ve vlastnictví obce 

  5/  Aktualizace Zřizovací listiny JSDH 

 6/  Pasport pozemních komunikací 

7/  Dlažba před hasičskou zbrojnicí 

8/  Rekonstrukce kuchyně MŠ 

9/  Projekt „Kompostéry pro Linhartice a okolí“ 

10/Žádost o opravu cesty k bytovému domu 

11/Posouzení studie na odkanalizování obce 

   

Program byl schválen 7 hlasy členů zastupitelstva. 

 

P r ů b ě h:  1/  OZ projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace    

     z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (Program obnovy venkova)  

     na akci „Provozování prodejny smíšeného zboží“ ve výši 100.000,- Kč. 

 

2/  OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření: 

     č. 4/2018 - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč z POV PK na        

akci „Provozování prodejny smíšeného zboží“, 

     č. 5/2018 - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.000,- Kč z POV PK na        

akci „Oprava kuchyně Mateřské školy“. 

 

3/  OZ po projednání schválilo prodej níže uvedeného pozemku v obci  

     a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

                                -kupující Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová 

  - pozemek p.č. 268/6, výměra 215 m2, zahrada, cena 2.150,- Kč 

                                   záměr vyvěšen na úřední desce od 13.06.2018 do 29.06.2018. 

 

4/  OZ po projednání schválilo pronájem níže uvedeného pozemku v obci 

     a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

                                  - část pozemku p.č. 64/1, výměra 1251 m2 (celková výměra 1326 m2, odpočet  

                                    nepronajímané části 75 m2), cena 175,- Kč/rok  

                                          - nájemce Jan Odehnal, Nová 1307/30, 571 01 Moravská Třebová 

                                          - záměr vyvěšen na úřední desce od 05.05.2018 do 29.05.2018. 

 

5/  OZ projednalo a schválilo s účinností od 01.07.2018 zřizovací listinu jednotky    

     sboru dobrovolných hasičů obce Dětřichov u Moravské Třebové, která nahrazuje  

     zřizovací listinu z 30.07.1999.  

 

6/  Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na zpracování Pasportu   

     pozemních komunikací Obce Dětřichov u Moravské Třebové. Povinnost    

     zpracovat Pasport pozemních komunikací je stanovena zákonem a dokument je  

     také základním podkladem pro získání dotace. OZ schválilo zadání zpracování  

     Pasportu pozemních komunikací firmou NF Energy, Vedřelova 144, 569 92  

     Bystré, IČO: 07015305 dle předložené cenové nabídky. 

 

7/  OZ po projednání schválilo opravu plochy před hasičskou zbrojnicí za cenu   

     maximálně do výše předloženého rozpočtu. 



8/  Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu položkový rozpočet na akci „Oprava   

     kuchyně Mateřské školy“. OZ po diskuzi schválilo provedení této akce firmou  

     Josef Šťastný, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442 v rozsahu dle  

     předloženého rozpočtu. 

 

9/  Starosta seznámil zastupitele s možností zapojení obce do projektu „Kompostéry   

     pro Linhartice a okolí“. Projekt se snaží o sdružení několika obcí za účelem  

     získání dotace na kompostéry. OZ po projednání schválilo zapojení obce do  

     tohoto projektu a odebrání 50 ks 1000 l kompostérů. 

 

10/OZ projednalo žádost obyvatel domu č.p. 87 (bytovka) o opravu příjezdové  

      komunikace k bytovému domu č.p. 87 na obecní parcele p.č. 635/16.  

      V nejbližším období obec neplánuje tuto komunikaci opravovat z důvodu  

      nutnosti opravit i propustek pod komunikací. OZ navrhuje možnost, že nakoupí  

      materiál potřebný k opravě, ale samotnou opravu si provedou obyvatelé domu  

      sami. 

 

 11/Starosta obce seznámil zastupitele se zpracovanou „Technicko-ekonomickou  

      studií optimální koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod v obci  

      Dětřichov u Moravské Třebové“. Z důvodu časové náročnosti přípravy stavby  

      kanalizace (PD, stavební povolení, změna PRVKÚK,…) a blížícího se konce  

      přijatelného dotačního programu je nutné na příštím zasedání OZ rozhodnout o  

      dalším postupu v této oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

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 30. června 2018 č. 3 / 18 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo: 

 

1/  smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci   

     „Provozování prodejny smíšeného zboží“. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se - 0 

 

2/  rozpočtové opatření č. 4/2018 na 100.000,- Kč. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se - 0 

 

3/  rozpočtové opatření č. 5/2018 na 170.000,- Kč. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se - 0 

 

4/  prodej níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

       -kupující Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová 

 - pozemek p.č. 268/6, výměra 215 m2, zahrada, cena 2.150,- Kč. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se – 0 

 

5/  pronájem níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

     - část pozemku p.č. 64/1, výměra 1251 m2 (celková výměra 1326 m2, odpočet nepronajímané    

       části 75 m2), cena 175,- Kč/rok  

             - nájemce Jan Odehnal, Nová 1307/30, 571 01 Moravská Třebová. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se - 0 

 

6/  zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dětřichov u Moravské Třebové. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se - 0 

 

7/  zadání zpracování Pasportu pozemních komunikací firmou NF Energy, Vedřelova 144,  

     569 92 Bystré, IČO: 07015305 dle předložené cenové nabídky. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se - 0 

 

8/  opravu plochy před hasičskou zbrojnicí. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se - 0 

 

 

 

 



9/  provedení akce „Oprava kuchyně Mateřské školy“ firmou Josef Šťastný, 571 01 Moravská   

     Třebová, IČO: 11097442 v rozsahu dle předloženého rozpočtu. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se - 0 

 

10/zapojit obec Dětřichov u Moravské Třebové do projektu „Kompostéry pro Linhartice a okolí“. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se – 0 

 

11/vstoupit do projektu „Kompostéry pro Linhartice a okolí“ na základě uzavření smlouvy o    

     partnerství a spolupráci s obcí Linhartice jako žadatelem a příjemcem dotace. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se – 0 

 

12/odebrat v rámci projektu „Kompostéry pro Linhartice a okolí“ připravovaný pro předložení do  

     Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové  

     toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.1. prevence odpadů celkem 50 ks kompostérů o  

     objemu 1000 l. 

     Hlasování: pro - 7 

                      proti - 0 

                      zdrželo se – 0 

 

 

 

 

 

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/

