
  Zasedání 06.02.2020 

1 
 

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

konalo 06.02.2020 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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

Nepřítomni: J. Kvapil-omluven 

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička. 

Ověřovateli zápisu byli určeni slečna Lucie Halvová a pan Jiří Štefka. 

 

Starosta obce navrhl doplnění programu uvedeného na pozvánce o následující body: 
- pacht obecních pozemků 

 

Doplnění programu bylo schváleno 5 hlasy členů zastupitelstva. 

Program:  

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Prodej pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 1059, p.č. 1063 a p.č. 76/2 

3. Dodatek ke smlouvě o provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu na rok 

2020 

4. Žádost o poskytnutí finančního daru pro Charitu Moravská Třebová 

5. Oprava obchodu - určení zastupitelů pro posouzení a vyhodnocení nabídek 

6. Směrnice GDPR 

7. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

8. Žádost o bezúplatný převod pozemku od SPÚ v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové     
p.č. 1008 

9. Pacht obecních pozemků 

10. Různé 

Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva. 

Průběh:  

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

a) pozemek p.č. 1059, výměra 653 m2, zahrada, cena 6.530,- Kč a  

pozemek p.č. 1063, výměra 113 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace,                
cena 1.130,- Kč (cena celkem za obě parcely 7.660,- Kč) 

záměr prodeje schválen OZ 21.10.2019, usnesením č. 5/2019 

záměr vyvěšen na úřední desce od 14.11.2019 do 03.12.2019 

kupující Petr Šlezar, Dětřichov u M.T. 13, 571 01 

žádost podána dne 18.11.2019 

b) pozemek p.č. st. 76/2, výměra 39 m2, zastavěná plocha a nádvoří, cena 780,- Kč  

záměr prodeje schválen OZ 21.10.2019, usnesením č. 5/2019 

záměr vyvěšen na úřední desce od 14.11.2019 do 03.12.2019 

kupující Hana Studená, Dětřichov u M.T. 19, 571 01 

žádost podána dne 27.11.2019 

2) OZ po projednání schválilo Dodatek č. 4 (KO 2020/10) ke smlouvě s firmou TS 

Moravská Třebová, Zahradnická 21, o provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního 
odpadu č. KO/2016/10 ze dne 28.12.2015 a pověřilo starostu obce k jeho podpisu.  
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3) OZ projednalo žádost společnosti Charita Moravská Třebová, Kostelní náměstí 24/3, o 

poskytnutí finančního daru pro rok 2020 na provoz sociálních služeb. OZ schválilo 

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč a pověřilo starostu obce uzavřením 
smlouvy. 

4) Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že oslovil firmy BEHOS CZ s.r.o., Jevíčská 
92/19, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 06209360; Miroslav Lopour, Piaristická 3, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 16207203; Lubomír Zvejška, Gruna 22, 5710 01 Moravská 
Třebová, IČ: 62673114 a Jaroslav Kyral - OBSTAS - o.f., Dukelských hrdinů 14, 563 01 
Lanškroun, IČ: 16809238, aby do 17.02.2020 do 18:00 hod vypracovaly a zaslaly cenové 
nabídky na opravu obchodu. Starosta dále navrhl pana Ladislava Břicháče, pana 

Lubomíra Kozlovského a pana Jiřího Štefku jako zastupitele pro posouzení a 
vyhodnocení zaslaných nabídek. OZ schválilo výše uvedený návrh, určilo, že kritérium 

k vybrání dodavatele díla bude nejnižší cena a výběr dodavatele proběhne v pondělí dne 

24.02.2020. Dále OZ pověřilo starostu uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. 

5) OZ schválilo směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů. 

6) OZ projednalo a schválilo smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů s panem Milanem Zavoralem, Sídliště Hegerova 936, 572 01 Polička pro 

Obec Dětřichov u Moravské Třebové a pro Mateřskou školu Dětřichov u Moravské 
Třebové. 

7) OZ projednalo a schválilo Žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku od 

Státního pozemkového úřadu. Jedná se o parcelu v obci a katastrálním území Dětřichov u 
Moravské Třebové p.č. 1008, výměra 18611 m2, orná půda. 

8) OZ po projednání schválilo žádost o úplatný převod níže uvedených parcel z vlastnictví 
SPÚ do vlastnictví Obce Dětřichov u Moravské Třebové. Jedná se tyto o parcely v obci a 

katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové: 
- p.č. 55/1, 579 m2, ostatní plocha-neplodná půda, 
- p.č. 55/2, 106 m2, ostatní plocha-neplodná půda, 
- p.č. 800, 107 m2, ostatní plocha-jiná plocha.  

9) OZ projednalo a schválilo záměr propachtovat pozemkové parcely v majetku obce 

k provozování zemědělské činnosti. Seznam předmětných parcel je uvedený v příloze     

č. 1, která je součástí tohoto zápisu.  

10) Po projednání schválilo OZ záměr prodeje pozemku v obci a katastrálním území 
Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 736/2, 74 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace. 

11) Starosta obce seznámil členy OZ:  

- s nutností rozhodnout, zda provést opravu místní komunikace (cesta od mlékárny ke 
kravínu). Tato komunikace byla v roce 2019 poškozena povodní a Krajský úřad na její 
opravu poskytl dotaci, která musí být vyčerpána do konce roku 2020 (smlouva byla 

schválena 21.10.2019, usnesením č. 5/2019). Při předběžném projednávání 
navrhované trasy zamýšlené kanalizace bylo zjištěno, že v tělese cesty povede jeden 

kanalizační řad. OZ po projednání schválilo provedení opravy této místní komunikace 

v letošním roce podle původního záměru.  

- s problémem připojení parcely p.č. 57/1 (záměr prodeje byl schválen 21.10.2019, 

usnesením č. 5/2019) k pozemní komunikaci (silnice III/36820). Starosta vyvolá 
jednání s projektantem dopravních staveb a s pracovníkem DI PČR, ze kterého 

vyplynou možná řešení dané situace. 
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- se stavem jednání ohledně získání dotace na úpravy okolí Pomníku nacistických obětí 
(viz bod 13 zápisu z 02.12.2019). Dle sdělení Ministerstva obrany Pomník 
nacistických obětí (číslo válečného hrobu CZE5308-6651) nesplňuje podmínky pro 
získání dotace na opravu válečných hrobů, kterou ministerstvo vypisuje. Starosta obce 

se proto pokusí získat dotaci na studií navržené úpravy okolí Pomníku z jiných zdrojů. 

- s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb s firmou Černohlávek Group s.r.o., Církvice 
57, 285 33 Církvice, IČ: 08298963. Firma provádí sběr, svoz a likvidaci odpadu - 

jedlý olej a tuk. V průběhu měsíce února bude dodána sběrná nádoba (objem 240 l), 
která bude umístěna u obchodu. 

- s výsledkem hospodaření za rok 2019 (přebytek ve výši 1,037.859,- Kč). 

- s nutností na příštím zasedání OZ rozhodnout o akci, na kterou se bude žádat o dotaci 

z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2021. Starosta požádal 
zastupitele, aby si na příští zasedání OZ připravili své návrhy. 

- s průběhem kácení stromů v obci a s dalším postupem v oblasti veřejné zeleně. 

- s pochodem Dětřichov – Opatov – Opatovec – po stopách pochodu smrti vězňů KT a 
válečných zajatců, který bude zahájen dne 01.03.2020 v 10:00 hod u památníku. 

- s tím, že v souvislosti s množícími se případy poškozování obecního majetku 
(zastávky, hřiště apod.) navrhuje pořídit fotopasti, které budou umisťovány na 

problematických místech. OZ schválilo pořízení dvou kusů fotopastí.   
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie  …………………………………………. 
 

 

 

Ověřovatel zápisu: Štefka Jiří  …………………………………………. 
 

 

 

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

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 24.02.2020   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 06.02.2020, č. 1/2020 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje: 

1. Prodej níže uvedených pozemků v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové: 

    -pozemek p.č. 1059, výměra 653 m2, zahrada, cena 6.530,- Kč a pozemek p.č. 1063,     
     výměra 113 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, cena 1.130,- Kč (cena celkem   

     za obě parcely 7.660,- Kč) 

    -kupující Petr Šlezar, Dětřichov u M.T. 13. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

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

    - pozemek p.č. st. 76/2, výměra 39 m2, zastavěná plocha a nádvoří, cena 780,- Kč 

    - kupující Hana Studená, Dětřichov u M.T. 19. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

3. Dodatek č. 4 (KO 2020/10) ke smlouvě s firmou TS Moravská Třebová, Zahradnická 
21, 571 01 Moravská Třebová, o provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního 
odpadu č. KO/2016/10 ze dne 28.12.2015. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

4. Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč společnosti Charita Moravská Třebová, 
Kostelní náměstí 24/3, 571 01 Moravská Třebová, na provoz sociálních služeb.  

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

5. Pana Ladislava Břicháče, pana Lubomíra Kozlovského a pana Jiřího Štefku jako 

zastupitele pro posouzení a vyhodnocení zaslaných cenových nabídek na opravu 

obchodu s tím, že kritérium k vybrání dodavatele díla bude nejnižší cena a výběr 
dodavatele proběhne v pondělí dne 24.02.2020.  

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

6. Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

7. Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s panem 

Milanem Zavoralem, Sídliště Hegerova 936, 572 01 Polička pro Obec Dětřichov u 
Moravské Třebové a pro Mateřskou školu Dětřichov u Moravské Třebové. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

8. Žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku v obci a katastrálním území 
Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 1008, výměra 18611 m2, orná půda od Státního 
pozemkového úřadu. 
Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

9. Žádost o úplatný převod níže uvedených parcel v obci a katastrálním území Dětřichov 
u Moravské Třebové z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Obce 
Dětřichov u Moravské Třebové: 

  - p.č. 55/1, 579 m2, ostatní plocha-neplodná půda, 
  - p.č. 55/2, 106 m2, ostatní plocha-neplodná půda, 
  - p.č. 800, 107 m2, ostatní plocha-jiná plocha. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 
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10. Záměr propachtovat pozemkové parcely v majetku obce k provozování zemědělské 
činnosti. Seznam předmětných parcel je uvedený v příloze č. 1, která je součástí 
tohoto zápisu. 
Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

11. Záměr prodeje pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové 

p.č. 736/2, 74 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace. 

Hlasování: Pro - 4  Proti - 0  Zdrželo se - 1 

12. Provedení opravy místní komunikace (cesta od mlékárny ke kravínu) v letošním roce 

podle původního záměru. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

13. Pořízení dvou kusů fotopastí. 
Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá: 

1. Starostovi obce podepsat s firmou TS Moravská Třebová, Zahradnická 21, 571 01 

Moravská Třebová Dodatek č. 4 (KO 2020/10) ke smlouvě o provádění sběru, svozu a 

likvidaci komunálního odpadu č. KO/2016/10 ze dne 28.12.2015. 

2. Starostovi obce uzavřít se společností Charita Moravská Třebová, Kostelní náměstí 
24/3, 571 01 Moravská Třebová darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na 

provoz sociálních služeb v roce 2020 ve výši 5.000,- Kč. 

3. Starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo na opravu obchodu s vybraným dodavatelem. 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie  …………………………………………. 
 

 

 

Ověřovatel zápisu: Štefka Jiří  …………………………………………. 
 

 

 

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

 

 

Vyvěšeno dne: 24.02.2020   Sejmuto dne: 

Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce 

www.detrichovumt.cz. 



orná půda
trvalý travní 

porost

ostatní plocha-

ostatní 

komunikace

1007 2 172

1019 2 136

1057 1 996

1081 786

1083 3 427

1097 1 239

1098 223

1099 125

1123 58 891

1140 1 650

1144 1 643

1149 2 443

1152 595

1170 722

1178 5 087

1181 3 354

1188 2 524

1189 1 849

1192 7 335

1193 1 748

1197 3 429

1206 27 816

1224 2 984

1235 497

1236 7 119

1237 8 001

1240 9 276

1243 1 954

1256 4 903

1281 6 428

1301 71 160

1315 4 730

1318 19 818

1321 19 391

23 104 223 777 40 570

V Dětřichově u M.T. 06.02.2020

     …...........................................

          Buriánek Pavel, starosta

Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání OZ z 06.02.2020

číslo parcely

výměra v m2

Seznam pozemkových parcel v majetku obce 

určených k pachtu

287 451
Součet


