Zasedání 02.12.2019

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 02.12.2019 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: P. Buriánek, L. Kozlovský, L. Břicháč, L. Halvová
Nepřítomni: J. Štefka-omluven, J. Kvapil-neomluven
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni slečna Lucie Halvová a pan Lubomír Kozlovský.
Program:
1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020
3. Rozpočet MŠ na rok 2020
4. Smlouva o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry pro Linhartice a okolí“
5. Vklad majetku do zřízené PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové
6. Vklad majetku do DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska
7. OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
8. OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dětřichov u Moravské Třebové
10. Rozpočtová opatření č. 18/2019, 19/2019, 20/2019 a 21/2019
11. Rozpočtová opatření v kompetenci starosty č. 16/2019 a 17/2019
12. Plán inventur na rok 2019
13. Různé.
Program byl schválen 4 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) Obecní zastupitelstvo (dále jen OZ) schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2020.
Příjmy - 4,271.000,- Kč.
Výdaje - 4,271.000,- Kč.
2) OZ schválilo závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 dle přiložené tabulky, vč.
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v souladu se zákonem o obcích, fyzickým a
právnickým osobám a ve výši uvedené v tabulce. Podrobné položkové členění rozpočtu je
k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
3) OZ schválilo vyrovnaný rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola
Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2020 a příspěvek na provoz ve výši 150.000,- Kč.
Příjmy - 357.500,- Kč.
Výdaje - 357.500,- Kč.
4) OZ po projednání schválilo Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry
pro Linhartice a okolí“ mezi obcemi Linhartice a Dětřichov u Moravské Třebové.
V souladu s ustanoveními této smlouvy bude po jejím podpisu oběma stranami uhrazen
obci Linhartice finanční podíl na realizaci části projektu v celkové výši 25.170,- Kč.
5) OZ schválilo bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného investičního majetku
obce Dětřichov u M.T. do PO Mateřská škola Dětřichov u M.T. dle přiložené tabulky.
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6) OZ schválilo vklad dlouhodobého hmotného investičního majetku obce Dětřichov u M.T.
- vodovodní přípojka k novostavbě RD v pořizovací hodnotě 8.797,- Kč do dobrovolného
svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska.
7) OZ vydalo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.
8) OZ vydalo obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
9) OZ vydalo obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětřichov u Moravské Třebové.
10) OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření:
- č. 18/2019 - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 19.000,- Kč na pořízení radiostanic
s příslušenstvím pro JSDH.
- č. 19/2019 - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč na akci „Oprava
místní komunikace“.
- č. 20/2019 - poskytnutí příspěvku ve výši 42.000,- Kč na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací za měsíce srpen až říjen 2019.
- č. 21/2019 - úprava rozpočtu k 31.12.2019.
11) OZ bere na vědomí rozpočtová opatření v kompetenci starosty:
- č. 16/2019 - navýšení výdajů na občerstvení brigáda les, vodovodní přípojku, studii
Památník, opravu místního rozhlasu, mzdy+sociální pojištění vzhled obcí a platbu
DPH, snížení výdajů na pojistné na soc.zab. OÚ a opravy OÚ (přesuny ve výši
83.000,- Kč).
- č. 17/2019 - navýšení výdajů na mzdy vzhled obcí, vozík hasiči a platbu DPH, snížení
výdajů na DoPP+materiál hřiště, odměny členům OZ, zdr.poj. OÚ, opravy OÚ a
platby daní (přesuny ve výši 139.400,- Kč).
12) OZ projednalo a vzalo na vědomí plán inventur na rok 2019 a došlo k proškolení členů
inventarizačních komisí.
13) Starosta obce seznámil členy OZ:
- se záměrem podat do konce ledna 2020 na Ministerstvo obrany ČR žádost o dotaci
na úpravu okolí Pomníku nacistických obětí (realizace akce v roce 2021)
- se zadáním vpracování cenových nabídek na rizikové kácení stromů

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

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 02.12.2019, č. 6/2019
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Rozpočet obce na rok 2020, na straně příjmů 4,271.000,- Kč, na straně výdajů
4,271.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
2. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020.
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0

Zdrželo se - 0

3. Rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské
Třebové na rok 2020, na straně příjmů 357.500,- Kč, na straně výdajů 357.500,- Kč a
příspěvek na provoz na rok 2020 ve výši 150.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
4. Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry pro Linhartice a okolí“
mezi obcí Linhartice a obcí Dětřichov u Moravské Třebové.
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
5. Bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného investičního majetku obce
Dětřichov u M.T. do PO Mateřská škola Dětřichov u M.T..
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
6. Vklad dlouhodobého hmotného investičního majetku obce Dětřichov u M.T. vodovodní přípojka k novostavbě RD v pořizovací hodnotě 8.797,- Kč do
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska.
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
7. Rozpočtové opatření č. 18/2019 na 19.000,- Kč (dotace na radiostanice JSDHO).
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
8. Rozpočtové opatření č. 19/2019 na 200.000,- Kč (dotace na opravu místní
komunikace).
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
9. Rozpočtové opatření č. 20/2019 na 42.000,- Kč ((příspěvek na VPP za 08-10/2019).
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
10. Rozpočtové opatření č. 21/2019 (úprava rozpočtu k 31.12.2019).
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové vydává:
1. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
2. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
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3. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dětřichov u Moravské Třebové.
Hlasování: Pro - 4
Proti - 0
Zdrželo se - 0
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 16/2019 na 83.000,- Kč
- navýšení výdajů na občerstvení brigáda les, vodovodní přípojku, studii Památník,
opravu místního rozhlasu, mzdy+sociální pojištění vzhled obcí a platbu DPH,
- snížení výdajů na pojistné na soc.zab. OÚ a opravy OÚ.
2. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 17/2019 na 139.400,- Kč
- navýšení výdajů na mzdy vzhled obcí, vozík hasiči a platbu DPH,
- snížení výdajů na DoPP+materiál hřiště, odměny členům OZ, zdr.poj. OÚ,
opravy OÚ a platby daní.
3. Plán inventur na rok 2019.

Zapisovatel: Růžička Radek

……………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

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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