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Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se konalo 

27.6. 2019 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 
 

Přítomni: P. Buriánek, L. Kozlovský, L. Břicháč, J. Kvapil, J. Štefka, L. Halvová 

 

Zapisovatelkou zápisu byla určena slečna Lucie Halvová. 

Ověřovateli zápisu byli určeni pan Radek Růžička a pan Jiří Kvapil. 

 

Program: 

1. Schvalování závěrečného účtu obce za rok 2018 

2. Schvalování účetní závěrky obce za rok 2018 

3. Schvalování účetní závěrky MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2018 

4. Schvalování vypořádání HV MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2018 

5. Schvalování smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Programu obnovy venkova-zastávky 

6. Schvalování smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova-obchod 

7. Schvalování Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na požární techniku-radiostanice 

8. Vzetí na vědomí vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání Zprávy o uplatňování ÚP 

Dětřichov u Moravské Třebové 

9. Schvalování zprávy o uplatňování ÚP Dětřichov u Moravské Třebové 

10. Vzetí na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 

Dětřichov u Moravské Třebové s určeným zastupitelem 

11. Konstatování ověření že návrh Změny č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské Třebové není 

v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 

s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 

12. Vydání změny č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské Třebové formou opatření obecné povahy 

13. Uložení starostovi obce zveřejnit Změnu č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské Třebové a úplné 

znění ÚP po vydání této změny vyvěšením na úřední desce a rovněž i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů 

14. Schvalování souhlasu s navrženou změnou koncepce odvádění odpadních vod (změna 

PRVK) 

15. Schvalování cenové nabídky na vypracování projektu na obchod 

16. Schvalování cenové nabídky na studii řešení úprav v okolí památníku 

17. Vzetí na vědomí rozpočtového opatření v kompetenci starosty č. 2/2019 

18. Schvalování rozpočtových opatření č. 3/2019 - 7/2019 

19. Volba předsedy finančního výboru 

20. Volba členů finančního a kontrolního výboru 

21. Schvalování prodeje pozemků p.č. 17/3, 52/2 a 702/92 

22. Schvalování pronájmu části pozemků p.č. 549/4 a 702/3 

23. Projednání nákup pozemků 

24. Schvalování žádosti o příspěvek na zasíťování novostavby 

25. Různé 

 

Program byl schválen 6 hlasy členů zastupitelstva. 
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Průběh: 

1. Obecní zastupitelstvo (dále jen OZ) schvaluje závěrečný účet za rok 2018 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření. Dále OZ vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, 

a to bez výhrad. 

2. OZ schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018. 

3. OZ schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u 

Moravské Třebové za rok 2018. 

4. Na základě žádosti ředitelky MŠ schvaluje OZ vypořádání hospodářského výsledku MŠ za 

rok 2018 tak, že HV k 31.12.2018 ve výši +3.292,84 Kč bude převeden do rezervního 

fondu. 

5. OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Programu obnovy venkova na akci 

„Rekonstrukce autobusových zastávek (2 ks)“ ve výši 60 % skutečných nákladů, maximálně 

však 160.000,- Kč. 

6. OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova na akci 

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

7. OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na 

pořízení radiostanic s příslušenstvím (pro jednotku SDH obce) do výše 70 % skutečných 

celkových nákladů, maximálně však 19.000,- Kč. 

8. OZ bere na vědomí vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání Zprávy o uplatňování 

ÚP Dětřichov u Moravské Třebové, které probíhalo od 14.3.2019 do 16.4.2019.  

9. OZ schvaluje zprávu o uplatňování ÚP Dětřichov u Moravské Třebové. 

10. OZ bere na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 

Dětřichov u Moravské Třebové s určeným zastupitelem. Veřejné projednání návrhu se 

uskutečnilo 16.1.2019 na OÚ v Dětřichově u M.T.. Z důvodu úpravy návrhu Změny č. 1 ÚP 

proběhlo dne 28.5.2019 na MěÚ Moravská Třebová opakované veřejné projednání návrhu. 

11. Na zasedání bylo konstatováno ověření že návrh Změny č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské 

Třebové není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 

krajského úřadu. 

12. OZ vydává Změnu č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské Třebové formou opatření obecné povahy.  

13. Na zasedání bylo uloženo starostovi obce zveřejnit Změnu č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské 

Třebové a úplné znění ÚP po vydání této změny vyvěšením na úřední desce a rovněž i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. 

14. Minulé OZ na svém zasedání dne 21.9.2018 usnesením č. 4/18 schválilo záměr 

odkanalizovat obec systémem tlakové kanalizace s vlastní ČOV. Na základě tohoto 

rozhodnutí byla dne 26.4.2019 podána na KÚ Pardubického kraje žádost o provedení změny 

v kartě PRVK. OZ souhlasí s dříve navrženou a schválenou změnou koncepce odvádění 

odpadních vod z gravitační kanalizace na tlakovou zakončenou obecní ČOV a podporuje 

podanou žádost č.j. ODUMT/0127/2019 ze dne 26.4.2019. 

15. OZ neschválilo zadání vypracování projektu na akci „Rekonstrukce RD Dětřichov, 

parc.č.99/1“ dle zaslané cenové nabídky ze dne 17.4.2019. Vypracování projektu nebylo 

schváleno z důvodu úspory finančních prostředků, které budou použity na neplánovanou 

opravu povodní poškozené místní komunikace na p.č. 767/3. 

16. OZ schválilo zpracování zahradně-architektonické studie úprav v okolí Pomníku 

nacistických obětí dle cenové nabídky ze dne 27.5.2019. 

17. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 2/2019 (změna ÚP a 

úhrady DPH) ve výši 25.000,- Kč. 
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18. OZ schválilo následující rozpočtová opatření: 

a) č. 3/2019 – investiční dotace z POV na autobusové zastávky – 160.000,- Kč. 

b) č. 4/2019 – neinvestiční dotace z POV na provozování prodejny – 100.000,- Kč. 

c) č. 5/2019 – neinvestiční dotace na volby do EP – 29.000,- Kč. 

d) č. 6/2019 – daň z PPO za obec-skutečná výše po podání DP – 51.500,- Kč. 

e) č. 7/2019 – převody hotovosti mezi pokladnami a odvody na účet – 491.000,- Kč. 

19. OZ schválilo zvolení pana Jiřího Kvapila předsedou finančního výboru. 

20. OZ schválilo zvolení slečny Lucie Halvové členem finančního výboru a pana Jiřího Štefky 

členem kontrolního výboru.  

Současné složení výborů:  

finanční výbor-předseda J. Kvapil; členové L. Halvová a J. Štefka 

kontrolní výbor-předseda L. Břicháč; členové L. Halvová a J. Štefka. 

21. OZ schválilo prodeje níže uvedených pozemků v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

a) pozemek p.č. 17/4, výměra 1042 m2, trvalý travní porost, cena 10.500,- Kč 

záměr vyvěšen na úřední desce od 13.8.2018 do 10.9.2018 

kupující SJM Šlézar Jiří a Šlézarová Jaroslava, Dětřichov u M.T. 78, 571 01 

žádost podána dne 21.9.2018. 

b) pozemek p.č. 52/2, výměra 117 m2, zahrada, cena 2.800,- Kč 

záměr vyvěšen na úřední desce od 13.8.2018 do 10.9.2018 

kupující Kuncová Iveta, Dětřichov u M.T. 4, 571 01 

žádost podána dne 11.6.2019. 

c) pozemek p.č. 702/92, výměra 36 m2, zahrada, cena 800,- Kč 

záměr vyvěšen na úřední desce od 10.6.2019 do 28.6.2019 

kupující Mičín Radek, Dětřichov u M.T. 36, 571 01 

žádost podána dne 11.6.2019. 

22. OZ schválilo pronájem níže uvedených pozemků v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské 

Třebové: 

část pozemku p.č. 549/4, výměra 40 m2, (celková výměra 195 m2), trvalý travní porost a 

část pozemku p.č. 702/3, výměra 6 m2, (celková výměra 12490 m2), ostatní plocha - 

ostatní komunikace, k pronájmu celkem 46 m2, cena 7,- Kč/rok 

záměr vyvěšen na úřední desce od 10.6.2019 do 28.6.2019 

nájemce Procházková Helena, Dětřichov u M.T. 44, 571 01 

žádost podána dne 17.6.2019. 

23. OZ ukládá starostovi zjistit možnosti kompromisu ohledně vypracování a zaplacení 

geometrického plánu pro rozdělení pozemků p.č. 29/3 a 549/6 ve vlastnictví společnosti 

Agrona Staré Město, a.s. pro účel jejich nákupu. 

24. OZ se seznámilo s žádostí pana Petra Votavy, Dětřichov u M.T. 38, o příspěvek na 

vybudování inženýrských sítí k novostavbě RD. Po projednání této žádosti OZ schválilo 

žadateli poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč. 

 

Zapisovatelka: Halvová Lucie  …………………………………………. 

 

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

 

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří  …………………………………………. 

 

Starosta obce: Buriánek Pavel  …………………………………………. 

Vyvěšeno dne:    Sejmuto dne: 

Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce 

www.detrichovumt.cz  

http://www.detrichovumt.cz/
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Usnesení 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se konalo 

27.6. 2019, č. 3/2019 
 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje: 

1. Závěrečný účet obce Dětřichov u Moravské Třebové za rok 2018 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

2. Účetní závěrku obce Dětřichov u Moravské Třebové za rok 2018. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

3. Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské 

Třebové za rok 2018. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

4. Převod zisku Mateřské školy Dětřichov u M.T. za rok 2018 v celkové výši 3.292,84 Kč do 

rezervního fondu. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

5. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí investiční dotace z Programu obnovy venkova 

na akci „Rekonstrukce autobusových zastávek (2 ks)“. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

6. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy 

venkova na akci „Provozování prodejny smíšeného zboží“. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

7. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové dotace na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického 

kraje.na pořízení radiostanic s příslušenstvím. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

8. Zprávu o uplatňování ÚP Dětřichov u Moravské Třebové 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

9. Souhlas s dříve navrženou a schválenou změnou koncepce odvádění odpadních vod 

z gravitační kanalizace na tlakovou zakončenou obecní ČOV a podporuje podanou žádost 

č.j. ODUMT/0127/2019 ze dne 26.4.2019 o provedení změny v kartě PRVK. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

10. Zpracování zahradně-architektonické studie úprav v okolí Pomníku nacistických obětí dle 

cenové nabídky ze dne 27.5.2019. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

11. Rozpočtové opatření č. 3/2019 na 160.000,- Kč (dotace na autobusové zastávky). 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

12. Rozpočtové opatření č. 4/2019 na 100.000,- Kč (dotace na provozování prodejny). 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

13. Rozpočtové opatření č.5/2019 na 29.000,- Kč (dotace na volby do EP). 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

14. Rozpočtové opatření č. 6/2019 na 51.500,- Kč (daň z PPO za obec po podání DP). 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 
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15. Rozpočtové opatření č. 7/2019 na 491.000,- Kč (převody hotovosti mezi pokladnami a 

odvody hotovosti na bankovní účet). 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

16. Zvolení pana Jiřího Kvapila předsedou finančního výboru. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

17. Zvolení slečny Lucie Halvové členem finančního výboru. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

18. Zvolení pana Jiřího Štefky členem kontrolního výboru. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

19. Prodej níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

    -pozemek p.č. 17/4, výměra 1042 m2, trvalý travní porost, cena 10.500,- Kč 

    -kupující SJM Šlézar Jiří a Šlézarová Jaroslava, Dětřichov u M.T. 78. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

20. Prodej níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

    -pozemek p.č. 52/2, výměra 117 m2, zahrada, cena 2.800,- Kč 

                -kupující Kuncová Iveta, Dětřichov u M.T. 4, 571 01. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

21. Prodej níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

    -pozemek p.č. 702/92, výměra 36 m2, zahrada, cena 800,- Kč 

    -kupující Mičín Radek, Dětřichov u M.T. 36, 571 01. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

22. Pronájem níže uvedených pozemků v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

                -část pozemku p.č. 549/4, výměra 40 m2, (celková výměra 195 m2), trvalý travní porost a   

                 část pozemku p.č. 702/3, výměra 6 m2, (celková výměra 12490 m2), ostatní plocha –  

                 ostatní komunikace, k pronájmu celkem 46 m2, cena 7,- Kč/rok 

    -nájemce Procházková Helena, Dětřichov u M.T. 44, 571 01. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

23. Poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč při zahájení stavby RD pro pana Petra Votavu, 

Dětřichov u M.T. 38. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a neschvaluje: 

1. Zadání vypracování projektu na akci „Rekonstrukce RD Dětřichov, parc.č.99/1“ dle zaslané 

cenové nabídky ze dne 17.4.2019. 

Hlasování: Pro – 0  Proti – 6  Zdrželo se – 0 

 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí: 

1. Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání Zprávy o uplatňování ÚP Dětřichov u 

Moravské Třebové. 

2. Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské 

Třebové s určeným zastupitelem. 

3. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 2/2019 na 25.000,- Kč (změna ÚP a úhrady 

DPH). 
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Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové konstatuje ověření: 

1. Že návrh Změny č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské Třebové není v rozporu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení 

rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové vydává: 

1. Změnu č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské Třebové formou opatření obecné povahy. 

Hlasování: Pro – 6  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá: 

1. Starostovi obce zveřejnit Změnu č. 1 ÚP Dětřichov u Moravské Třebové a úplné znění ÚP 

po vydání této změny vyvěšením na úřední desce a rovněž i způsobem umožňujícím 

dálkový přístup po dobu 15 dnů. 

2. Starostovi obce zjistit možnosti kompromisu ohledně vypracování a zaplacení 

geometrického plánu pro rozdělení pozemků p.č. 29/3 a 549/6 ve vlastnictví společnosti 

Agrona Staré Město, a.s. pro účel jejich nákupu. 

 

 

 

Zapisovatelka: Halvová Lucie  …………………………………………. 

 

 

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

 

 

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří  …………………………………………. 

 

 

Starosta obce: Buriánek Pavel  …………………………………………. 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:    Sejmuto dne: 

 

Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz 

http://www.detrichovumt.cz/

