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Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se 

konalo 26.08.2019 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 
 

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

Nepřítomni: L. Břicháč, L. Halvová 

 

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička. 

Ověřovateli zápisu byli určeni pan Jiří Kvapil a pan Jiří Štefka. 

   

Program:  

1) Smlouva o podmínkách provedení stavby-zastávka obchod 

2) Žádost o změnu PRVK po zamítavém stanovisku MZe 

3) Cenové nabídky na opravu zastávek 

4) Cenová nabídka na opravu cest 

5) Rozpočtová opatření v kompetenci starosty č. 8/2019 a 9/2019 

6) Rozpočtová opatření č. 10/2019 a 11/2019 

7) Odměňování ředitelky MŠ-změna způsobu financování regionálního školství 

8) Různé. 

 

Program byl schválen 4 hlasy členů zastupitelstva. 

 

Průběh:  

1) Při zajišťování akce „Rekonstrukce autobusových zastávek“ bylo zjištěno, že chodník 

před autobusovou zastávkou u obchodu se nachází na parcele p.č. 722/1, kterou vlastní 

Pardubický kraj. Z tohoto důvodu je nutné s vlastníkem této parcely uzavřít Smlouvu o 

podmínkách provedení stavby, ve které jsou uvedeny podmínky nutné pro získání 

souhlasu s umístěním stavby. Po dokončení akce bude geometrickým plánem oddělena 

zastavěná část parcely p.č. 722/1 (cca 30 m2), kterou Pardubický kraj daruje bezplatně 

obci. OZ souhlasí se zaslaným návrhem smlouvy a pověřuje starostu k uzavření této 

smlouvy. 

2) V dopise ze dne 22.07.2019 informoval Krajský úřad Pardubického kraje orgány obce o 

stavu projednání žádosti o změnu PRVK. Ministerstvo zemědělství ČR ve svém 

stanovisku ze dne 10.06.2019 souhlasí s aktualizací PRVK v části vybudování vlastní 

ČOV, ale nesouhlasí s výstavbou tlakové kanalizace. Ostatní dotčené orgány s navrženou 

aktualizací PRVK souhlasí. OZ trvá na projednání změny PRVK i přes nesouhlasné 

stanovisko MZe k tlakové kanalizaci. 

3) OZ vyhodnotilo zaslané cenové nabídky (viz přiložená zpráva o posouzení a vyhodnocení 

nabídek) na provedení akce „Rekonstrukce autobusových zastávek“ a jako dodavatele 

vybralo firmu Luboš Němec. 

4) OZ schválilo provedení oprav místních komunikací studenou asfaltovou směsí 

v množství dle cenové nabídky ze dne 16.08.2019. 

5) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 8/2019 (občerstvení 

brigáda les, výdaje vzhled obcí a úhrada DPH) ve výši 33.800,- Kč a rozpočtové opatření 

v kompetenci starosty č. 9/2019 (opravy cest, změna ÚP, opravy vzhled obcí a úhrada 

DPH) ve výši 82.500,- Kč. 
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6) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 10/2019 (převody hotovosti mezi pokladnami obce a 

odvody hotovosti na běžný účet) ve výši 396.500,- Kč a rozpočtové opatření č. 11/2019 

(příspěvek na VPP za 05+06/2019) ve výši 27.500,- Kč.  

7) OZ schválilo zařazení ředitelky Mateřské školy Dětřichov u Moravské Třebové do 11. 

platové třídy v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb.. 

8) Na základě dotazů občanů OZ rozhodlo, že dar při zahájení stavby bude obec nadále 

poskytovat pouze při zahájení stavby nového RD. 

9) Starosta obce informoval OZ, že se pravidelně stará o úklid a údržbu pomníku 

nacistických obětí. OZ schválilo, že odměna za tuto činnost bude vyplácena jednou ročně 

formou DoPP. 

10) Starosta obce seznámil členy OZ s:  

- odstoupením od záměru koupit pozemky p.č. 29/3 a 549/6 od společnosti Agrona 

Staré Město, a.s., která trvá na vypracování geometrických plánů pro rozdělení 

těchto pozemků (viz usnesení OZ č. 3/2019 z 27.06.2019, bod 2. OZ ukládá) 

- uzavřením dohody o zabezpečení výkonu pečovatelské služby se Sociálními 

službami Města Moravská Třebová 

- žádostí o posouzení možnosti čerpání individuální dotace z rozpočtu Pardubického 

kraje na odstranění povodňových škod 

- zadáním zpracování zahradně-architektonické studie úprav v okolí Pomníku 

nacistických obětí (viz usnesení OZ č. 3/2019 z 27.06.2019, bod 10. OZ schvaluje) 

- zadáním vypracování rozpočtu na opravu obchodu jako podkladu pro žádost o 

dotaci z POV na rok 2020 (viz usnesení OZ č. 2/2019 z 18.04.2019, bod 1. OZ 

schvaluje) 

 

 

 

 

Zapisovatel: Růžička Radek  …………………………………………. 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Štefka 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 26.08.2019, č. 4/2019 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje: 

1. Návrh Smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/3914/19/PPS/BP mezi 

Pardubickým krajem a Obcí Dětřichov u Moravské Třebové (pozemek p.č. 722/1 

v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové). 

Hlasování: Pro – 4  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

2. Potvrzení zájmu o projednání změny PRVK (tlaková kanalizace s vlastní ČOV) i přes 

nesouhlasné stanovisko MZe k tlakové kanalizaci. 

Hlasování: Pro – 4  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

3. Provedení akce „Rekonstrukce autobusových zastávek“ firmou Němec v rozsahu dle 

předložené cenové nabídky. 

Hlasování: Pro – 4  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

4. Provedení oprav místních komunikací studenou asfaltovou směsí v množství dle 

cenové nabídky ze dne 16.08.2019. 

Hlasování: Pro – 4  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

5. Rozpočtové opatření č. 10/2019 na 396.500,- Kč (převody hotovosti mezi pokladnami 

a odvody hotovosti na bankovní účet). 

Hlasování: Pro – 4  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

6. Rozpočtové opatření č. 11/2019 na 27.500,- Kč (příspěvek na VPP za 05+06/2019). 

Hlasování: Pro – 4  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

7. Zařazení ředitelky Mateřské školy Dětřichov u Moravské Třebové do 11. platové třídy 

v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb.. 

Hlasování: Pro – 4  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

8. Každoroční DoPP pro starostu obce za úklid a údržbu pomníku nacistických obětí. 

Hlasování: Pro – 4  Proti – 0  Zdrželo se – 0 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí: 

1. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 8/2019 na 33.800,- Kč (občerstvení 

brigáda les, výdaje vzhled obcí a úhrada DPH). 

2. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 9/2019 na 82.500,- Kč (opravy cest, 

změna ÚP, opravy vzhled obcí a úhrada DPH). 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá: 

1. Starostovi obce uzavřít s Pardubickým krajem Smlouvu o podmínkách provedení 

stavby č. S/OM/3914/19/PPS/BP (pozemek p.č. 722/1 v obci a k.ú. Dětřichov u 

Moravské Třebové).  

 

Zapisovatel: Růžička Radek  …………………………………………. 

 

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

 

Ověřovatel zápisu: Štefka 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/

