Zasedání 06.05.2020

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se konalo
06.05.2020 v 18:00 hod. v sále kulturního domu
Přítomni: P. Buriánek, L. Kozlovský, L. Břicháč, L. Halvová, J. Kvapil, J. Štefka
Nepřítomni: Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni slečna Lucie Halvová a pan Jiří Kvapil.
Starosta obce navrhl doplnění programu uvedeného na pozvánce o následující body:
-znovuotevření MŠ
-úprava otevírací doby v obchodě
-pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně
-zaměstnanec na VPP
Doplnění programu bylo schváleno 6 hlasy členů zastupitelstva.
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu knihoven
3. Vyhodnocení žádostí o propachtování obecních pozemkových parcel
4. Posouzení cenových nabídek a výběr dodavatele na provedení akce „Dětřichov - oprava komunikace
podél č.p. 44“
5. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 34/7, p.č. 57/1, p.č. 702/100
(odděleno GP z p.č. 702/75) a p.č. 702/99 (odděleno GP z p.č. 702/3)
6. Nákup pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 304/3, p.č. 304/4 a p.č. 146/4 (odděleno
GP z p.č. 146)
7. Cenová nabídka na inventarizaci stromů
8. Žádost SDH Dětřichov u Moravské Třebové o poskytnutí finančního daru na zhotovení praporu
9. Čištění památníku
10. Rozpočtová opatření v kompetenci starosty č. 1/2020 a 2/2020
11. Rozpočtové opatření č. 3/2020
12. Znovuotevření MŠ
13. Úprava otevírací doby v obchodě
14. Pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně
15. Zaměstnanec na VPP
16. Různé
Program byl schválen 6 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) OZ projednalo a schválilo smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02
Svitavy, IČ: 75003171 a pověřilo starostu k podpisu této smlouvy.
2) OZ schválilo propachtovatování pozemkových parcel v majetku obce k provozování zemědělské
činnosti a pověřilo starostu uzavřením smlouvy o pachtu:
- seznam parcel v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové je uveden v příloze
č. 1, která je součástí tohoto zápisu,
- záměr pachtu byl schválen OZ 06.02.2020, usnesením č. 1/2020,
- záměr vyvěšen na úřední desce od 24.02.2020 do 31.03.2020,
- pachtýř AGRONA Staré Město a.s., Staré Město 5, 569 32, IČ: 25291394 (jediný zájemce),
- žádost podána dne 26.03.2020.
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3) OZ vyhodnotilo zaslané cenové nabídky (viz přiložená zpráva o posouzení a vyhodnocení nabídek)
na akci „Dětřichov - oprava komunikace podél č.p. 44“ a jako dodavatele vybralo firmu
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868. Dále OZ pověřilo starostu
uzavřením smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.
4) Po projednání schválilo OZ záměr prodeje níže uvedených pozemků v obci a katastrálním území
Dětřichov u Moravské Třebové:
- p.č. 34/7 - 938 m2 - trvalý travní porost,
- p.č. 702/99 (oddělen GP z p.č. 702/3) - 156 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace.
Záměr prodeje pozemku p.č. 57/1 - 1363 m2 - zahrada schválilo OZ dne 21.10.2019, usnesením
č. 5/2019.
U pozemku p.č. 702/100 (oddělen GP z p.č. 702/75) probíhá změna geometrického plánu a záměr
jeho prodeje bude projednán na některém z dalších zasedání OZ.
Podmínky prodeje u jednotlivých parcel budou popsány v záměru vyvěšeném na úřední desce.
5) OZ projednalo a schválilo nákup níže uvedených pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u
Moravské Třebové:
a) p.č. 304/3 - 164 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, sjednaná cena 1.640,- Kč,
p.č. 304/4 - 103 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, sjednaná cena 1.030,- Kč,
cena celkem za oba pozemky 2.670,- Kč,
prodávající manželé Ladislav a Alena Břicháčovi, Dětřichov u Moravské Třebové 20, 571 01.
b) p.č. 146/4 (oddělen GP z p.č. 146) - 325 m2 - zahrada, sjednaná cena 3.250,- Kč,
prodávající Petr Kaša, Dětřichov u Moravské Třebové 69, 571 01.
V souvislosti s nákupem pozemků p.č. 304/3 a p.č. 304/4 OZ zrušilo bod č. 11 z usnesení ze
zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové č. 1/2020 ze dne 06.02.2020, kterým
byl schválen záměr prodeje pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové
p.č. 736/2 - 74 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace.
6) OZ projednalo a schválilo provedení inventarizace vybraných stromů na území obce dle nabídky
Bc. Radima Klíče, Svitavy, ze dne 04.03.2020.
7) OZ projednalo žádost SDH Dětřichov u Moravské Třebové o jednorázový příspěvek na pořízení
vyšívaného praporu. OZ schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč a pověřilo
místostarostu obce uzavřením darovací smlouvy.
8) Jelikož je Pomník nacistických obětí památkově chráněn jako kulturní památka, zažádala obec
Dětřichov u M.T. MÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a plánování, o vydání závazného
stanoviska k očištění a impregnaci pomníku. Ve vydaném (vydáno 24.04.2020) závazném
stanovisku byly stanoveny podmínky, které by značně navýšily rozpočet a dobu realizace prací,
proto v letošním roce nebude čištění a impregnace pomníku provedeno.
Starosta dále informoval zastupitele o možnosti čerpání dotace na úpravu okolí pomníku. Je zde
možnost čerpat dotaci z Ministerstva kultury (obnova kulturních památek prostřednictvím ORP)
nebo z Ministerstva obrany (zabezpečení péče o válečné hroby). Obě tyto dotace jsou však určeny
pouze na opravu pomníku a jeho bezprostředního okolí, proto neřeší náš záměr upravit celý areál
pomníku.
9) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 01/2020 (odvoz suti-zastávky a
výdaje na sociální péči) ve výši 4.300,- Kč a rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 02/2020
(DoPP zastávka a výdaje na krizová opatření) ve výši 27.900,- Kč.
10) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 03/2020 (převody finančních prostředků mezi účty) ve výši
1.420.000,- Kč.
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11) OZ po projednání schválilo znovuotevření Mateřské školy Dětřichov u Moravské Třebové od
01.06.2020 při dodržení podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem
školství.
12) OZ projednalo a schválilo úpravu otevírací doby v obecním obchodě. Od 11.05.2020 bude ve všední
den otevřeno od 07:00 hod. do 15:00 hod. a v sobotu bude zavřeno.
13) Starosta seznámil OZ s požadavkem na pořízení nové techniky na údržbu veřejné zeleně. OZ po
projednání schválilo nákup profi křovinořezu v cenové relaci cca 25.000,- Kč.
OZ dále projednalo a schválilo záměr na pořízení sekačky (mulčeru) do celkové ceny 350.000,- Kč.
OZ poté pověřilo starostu tím, aby od několika dodavatelů zajistil cenové nabídky na dodávku
požadované techniky.
14) Starosta obce seznámil členy OZ:
- s plněním usnesení č. 1/2020 z 06.02.2020 Zastupitelstvo obce Dětřichov u M.T. ukládá:
- bod 1. - byl podepsán dodatek č. 4 ke smlouvě o provádění sběru, svozu a likvidaci
komunálního odpadu s TS Moravská Třebová,
- bod 2. - byla uzavřena darovací smlouva na provoz sociálních služeb s Charitou Moravská
Třebová,
- bod 3. - byla uzavřena smlouva o dílo na opravu obchodu s vybraným dodavatelem, firmou
BEHOS CZ s.r.o..
- s vyřešením problému připojení parcely p.č. 57/1 (záměr prodeje byl schválen 21.10.2019,
usnesením č. 5/2019) k pozemní komunikaci (silnice III/36820). Z jednání s projektantem
dopravních staveb a s pracovníkem DI PČR vyplynulo, že tuto parcelu bude možné připojit k
pozemní komunikaci.
- s postupem příprav na odkanalizování obce, které byly zpožděny z důvodu omezení spojených
s nouzovým stavem.
- s nutností změny některých stávajících nájemních smluv na pronájem obecních pozemků (změna
výměry nebo čísel parcel po digitalizaci). Postup při změně nájemní smlouvy je stejný jako při
uzavření nové smlouvy, tzn. na úřední desce bude vyvěšen záměr a OZ poté smlouvu schválí.
- se zadáním vypracování cenových nabídek na opravu křížků (v obci se nachází 6 křížků).
- s výsledkem hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2020 (přebytek ve výši 58.598,- Kč).
- s pořízením zatím jedné fotopasti (na vyzkoušení).
- s výší nákladů obce na řešení koronavirové krize, které k 30.04.2020 činí cca 62.000,- Kč.

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Buriánek Pavel

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 25.05.2020
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
06.05.2020, č. 2/2020
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice
s Městskou knihovnou ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, IČ: 75003171.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
2. Propachtovatování pozemkových parcel v majetku obce k provozování zemědělské činnosti.
Seznam předmětných parcel je uvedený v příloze č. 1, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
3. Provedení akce „Dětřichov - oprava komunikace podél č.p. 44“ firmou M-SILNICE a.s., Husova
1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 v rozsahu dle předložené cenové nabídky.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
4. Záměr prodeje pozemku p.č. 34/7 - 938 m2 - trvalý travní porost v obci a katastrálním území
Dětřichov u Moravské Třebové. Podmínky prodeje budou popsány v záměru vyvěšeném na
úřední desce.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
5. Záměr prodeje pozemku p.č. 702/99 (oddělen GP z p.č. 702/3) - 156 m2 - ostatní plocha, ostatní
komunikace v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové. Podmínky prodeje
budou popsány v záměru vyvěšeném na úřední desce.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
6. Nákup pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 304/3 - 164 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, sjednaná cena 1.640,- Kč a p.č. 304/4 - 103 m2 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, sjednaná cena 1.030,- Kč (cena celkem za oba pozemky 2.670,- Kč).
Prodávající manželé Ladislav a Alena Břicháčovi, Dětřichov u Moravské Třebové 20, 571 01.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
7. Nákup pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 146/4 (oddělen
GP z p.č. 146) - 325 m2 - zahrada, sjednaná cena 3.250,- Kč. Prodávající Kaša Petr, Dětřichov u
Moravské Třebové 69, 571 01.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
8. Zrušení bodu č. 11 z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové
č. 1/2020 ze dne 06.02.2020, kterým byl schválen záměr prodeje pozemku v obci a katastrálním
území Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 736/2 - 74 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
9. Provedení inventarizace vybraných stromů na území obce dle nabídky
Svitavy, ze dne 04.03.2020.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 1
Zdrželo se - 0

Bc. Radima Klíče,

10. Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč SDH Dětřichov u Moravské Třebové na pořízení
vyšívaného praporu.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
11. Rozpočtové opatření č. 03/2020 (převody finančních prostředků mezi účty) ve výši
1.420.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
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12. Znovuotevření Mateřské školy Dětřichov u Moravské Třebové od 01.06.2020 při dodržení
podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 1
Zdrželo se - 0
13. Úpravu otevírací doby v obecním obchodě. Od 11.05.2020 bude ve všední den otevřeno
od 07:00 hod. do 15:00 hod. a v sobotu bude zavřeno.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
14. Nákup profi křovinořezu v cenové relaci cca 25.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
15. Záměr na pořízení sekačky (mulčeru) do celkové ceny 350.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 01/2020 na 4.300,- Kč (odvoz suti-zastávky a
výdaje na sociální péči).
2. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 02/2020 na 27.900,- Kč (DoPP zastávky a výdaje
na krizová opatření).
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá:
1. Starostovi obce podepsat s Městskou knihovnou ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02
Svitavy, IČ: 75003171, smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubice.
2. Starostovi obce uzavřít se společností AGRONA Staré Město a.s., Staré Město 5, 569 32,
IČ: 25291394, smlouvu o pachtu na pozemkové parcely v majetku obce dle seznamu č. 1.
3. Starostovi obce uzavřít se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
IČ: 42196868, smlouvu o dílo na akci „Dětřichov - oprava komunikace podél č.p. 44“.
4. Místostarostovi obce uzavřít s SDH Dětřichov u Moravské Třebové darovací smlouvu na pořízení
vyšívaného praporu.
5. Starostovi obce zajistit od několika dodavatelů cenové nabídky na dodání sekačky (mulčeru).

Zapisovatel: Růžička Radek

……………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Buriánek Pavel

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 25.05.2020
Sejmuto dne:
Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání OZ z 06.05.2020

Seznam pozemkových parcel v majetku obce
určených k pachtu
výměra v m2
číslo parcely

1007
1019
1057
1081
1083
1097
1098
1099
1123
1140
1144
1149
1152
1170
1178
1181
1188
1189
1192
1193
1197
1206
1224
1235
1236
1237
1240
1243
1256
1281
1301
1315
1318
1321

orná půda

trvalý travní
porost

ostatní plochaostatní
komunikace

2 172
2 136
1 996
786
3 427
1 239
223
125
58 891
1 650
1 643
2 443
595
722
5 087
3 354
2 524
1 849
7 335
1 748
3 429
27 816
2 984
497
7 119
8 001
9 276
1 954
4 903
6 428
71 160
4 730

23 104
Součet

19 818
19 391
223 777
287 451

40 570

V Dětřichově u M.T. 06.05.2020
…...........................................
Buriánek Pavel, starosta

