Zasedání 21.10.2019

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 21.10.2019 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: P. Buriánek, L. Kozlovský, L. Břicháč, J. Kvapil, J. Štefka
Nepřítomni: L. Halvová
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Jiří Kvapil a pan Jiří Štefka.
Starosta obce navrhl doplnění programu uvedeného na pozvánce o následující body:
- smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - oprava cesty po povodni
- cenové nabídky na opravu cesty
- pravomoc starosty při uzavírání smluv a provozních nákupech
- záměr prodej obecních pozemků
Doplnění programu bylo schváleno 5 hlasy členů zastupitelstva.
Program:
1. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - oprava cesty po povodni
2. Cenové nabídky na opravu cesty
3. Pravomoc starosty při uzavírání smluv a provozních nákupech
4. Záměr prodej obecních pozemků
5. Stanovení podmínek při prodeji pozemků pro stavbu RD
6. Výběr dodavatele na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí na akci "Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a splašková kanalizace"
7. Oceňování životních jubileí občanů obce
8. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dětřichov u M.T. na roky 2020-2021
9. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Dětřichov u M.T. na roky 2020-2021
10. Rozpočtová opatření v kompetenci starosty č. 12/2019 a 13/2019
11. Rozpočtová opatření č. 14/2019 a 15/2019
12. Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v PO MŠ Dětřichov u M.T.
13. Různé
Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) OZ po projednání schválilo smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Pardubického kraje na opravu cesty poničené povodní v celkové výši 200.000,- Kč.
2) Z důvodu chybného odhadu množství potřebného materiálu nebylo možné opravit MK
v zamýšleném rozsahu dle cenové nabídky ze dne 16.08.2019 (viz usnesení OZ č. 4/2019
z 26.08.2019 , bod 4. OZ schvaluje). Starosta proto oslovil níže uvedené firmy, aby
zaslaly cenové nabídky na dokončení oprav MK (část místní komunikace na p.č. 1014).
Byly osloveny tyto firmy:
ROADTEC CZ s.r.o. - cena 63.881,- (studená asfaltová směs)
M-SILNICE a.s. - cena 27.376,- (asfaltový beton pokládaný ručně).
OZ vyhodnotilo zaslané cenové nabídky vybralo nabídku firmy M-SILNICE a.s. (nižší
cena a možnost srovnání použitých technologií).
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3) Starosta obce navrhl OZ, aby z důvodu zajištění plynulého chodu obce mohl uzavírat
smlouvy a provádět nákupy do celkové hodnoty 30.000,- Kč vč. DPH (s výjimkou
případů pravomocí OZ uvedených v zákoně o obcích). Smlouvy a nákupy nad tuto
hranici schvaluje OZ. Po projednání byl tento návrh OZ přijat.
4) Po projednání schválilo OZ záměr prodeje níže uvedených pozemků v obci a katastrálním
území Dětřichov u Moravské Třebové:
- p.č. 702/91 - 231 m2 - zahrada,
- p.č. 17/6 - 205 m2 - trvalý travní porost,
- p.č. 43/1 - 289 m2 - trvalý travní porost,
- p.č. 17/2 - 302 m2 - trvalý travní porost,
- p.č. 17/7 - 245 m2 - trvalý travní porost,
za kapličkou celkem 1272 m2,
- p.č. 57/1 - 1363 m2 - zahrada,
- p.č.413/2 - 1237 m2 - ovocný sad,
- p.č.1059 - 653 m2 - zahrada,
- p.č.1063 - 113 m2 - ostatní plocha-ostatní komunikace,
- p.č. st.76/2 - 39 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.
5) OZ po projednání schválilo níže uvedené podmínky při prodeji obecních pozemků
určených pro zastavění rodinným domem:
- do 5-let od prodeje pozemku postavit a zkolaudovat RD
- výhrada zpětné koupě za stejných podmínek
- pozemky se prodávají i s případnými věcnými břemeny
- pozemky se prodávají bez napojení na inženýrské sítě
- cena za pozemky je stanovená na 30,- Kč/m2
- cena za zaměření hranic pozemků a za případné geometrické plány bude připočtena
ke kupní ceně
- kupujícího vybere zastupitelstvo obce.
6) OZ vyhodnotilo zaslané cenové nabídky (viz přiložená zpráva o posouzení a vyhodnocení
nabídek) na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na
akci „Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a splašková kanalizace“ a jako dodavatele
vybralo firmu RECPROJEKT s.r.o.. Dále OZ pověřilo starostu uzavřením smlouvy o dílo
s tímto dodavatelem.
7) Starosta navrhl OZ, aby od ledna 2020 byly oceňováni občané obce při dosažení
životního jubilea. Zastupitelstvo obce po projednání stanovilo, že oceňováni budou
občané při dosažení životního jubilea 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a více let věku a
ocenění bude řešeno formou poukázky na odběr zboží v místním obchodě v hodnotě
500,- Kč.
8) OZ po projednání schválilo střednědobý výhled rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské
Třebové na roky 2020 - 2021. Návrh střednědobého výhled rozpočtu obce na roky 2020 2021 byl vyvěšen na úřední desce od 17.09.2019 do 22.10.2019.
9) OZ po projednání schválilo střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na roky 2020 - 2021. Návrh
střednědobého výhled rozpočtu PO na roky 2020 - 2021 byl vyvěšen na úřední desce od
17.09.2019 do 22.10.2019.
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10) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 12/2019 (dar při
zahájení stavby a výdaje vzhled obcí) ve výši 48.000,- Kč a rozpočtové opatření
v kompetenci starosty č. 13/2019 (opravy cest) ve výši 41.500,- Kč.
11) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 14/2019 (převody hotovosti mezi pokladnami obce a
odvody hotovosti na běžný účet) ve výši 383.500,- Kč a rozpočtové opatření č. 15/2019
(příspěvek na VPP za 07/2019) ve výši 14.000,- Kč.
12) Obecní zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní
kontrole ze dne 13.09.2019 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Dětřichov u
Moravské Třebové
13) Starosta obce seznámil členy OZ:
- s jednáním se společností Agrona Staré Město, a.s. o vybudování mostku u
prasečáku. Po odmítnutí obce podílet se na spolufinancování této stavby, společnost
Agrona od výstavby mostku upustila.
- s vypracovanou zahradně-architektonickou studií úprav v okolí Pomníku
nacistických obětí (viz usnesení OZ č. 3/2019 z 27.06.2019, bod 10. OZ schvaluje).
- s objednáním kontroly světel veřejného osvětlení. Při kontrole budou umyty
znečištěné kryty lamp, některé nevyhovující lampy budou vyměněny za novější. Ve
středu obce budou na zkoušku osazeno několik LED svítidel.
- s dokončením výroby přívěsu k dopravnímu automobilu pro požární příslušenství pro
JSDHO. Vozík bude odebrán začátkem listopadu.
- s problémem zajištění úklidu a údržby obecního majetku a veřejné zeleně v příštím
roce a s možnostmi řešení tohoto problému.

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
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 21.10.2019, č. 5/2019
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na
opravu cesty poničené povodní.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
2. Dokončení oprav místních komunikací firmou M-SILNICE a.s. dle cenové nabídky ze
dne 15.10.2019.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
3. Pravomoc starosty uzavírat smlouvy a provádět nákupy bez schválení OZ do hodnoty
30.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
4. Záměr prodeje níže uvedených pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u
Moravské Třebové:
- p.č. 702/91 - 231 m2 - zahrada,
- p.č. 17/6 - 205 m2 - trvalý travní porost,
- p.č. 43/1 - 289 m2 - trvalý travní porost,
- p.č. 17/2 - 302 m2 - trvalý travní porost,
- p.č. 17/7 - 245 m2 - trvalý travní porost,
za kapličkou celkem 1272 m2,
- p.č. 57/1 - 1363 m2 - zahrada,
- p.č.413/2 - 1237 m2 - ovocný sad,
- p.č.1059 - 653 m2 - zahrada,
- p.č.1063 - 113 m2 - ostatní plocha-ostatní komunikace,
- p.č. st.76/2 - 39 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
5. Podmínky při prodeji obecních pozemků určených pro zastavění rodinným domem:
- do 5-let od prodeje pozemku postavit a zkolaudovat RD
- výhrada zpětné koupě za stejných podmínek.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
6. Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci
„Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a splašková kanalizace“ firmou
RECPROJEKT s.r.o..
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
7. Ocenění občanů obce při dosažení životního jubilea 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
a více let věku poukázkou na odběr zboží v místním obchodě v hodnotě 500,- Kč.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
8. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na roky 2020 2021.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
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9. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u
Moravské Třebové na roky 2020 - 2021.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
10. Rozpočtové opatření č. 14/2019 na 383.500,- Kč (převody hotovosti mezi pokladnami
a odvody hotovosti na bankovní účet).
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
11. Rozpočtové opatření č. 15/2019 na 14.000,- Kč (příspěvek na VPP za 07/2019).
Hlasování: Pro - 5
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).
3. Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.09.2019 v příspěvkové
organizaci Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové.
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá:
1. Starostovi obce uzavřít s firmou RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404,
533 52 Pardubice, IČ: 26014327, smlouvu o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci „Dětřichov u Moravské
Třebové - ČOV a splašková kanalizace“.

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
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