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

21.05.2020 v 18:00 hod. v sále kulturního domu 

 

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

Nepřítomni: L. Halvová - omluvena 

 

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička. 

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

 

Program:  

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Výběr techniky na údržbu zeleně 

3. Darovací smlouva s Pardubickým krajem na pozemek p.č. 722/6 (odděleno GP z p.č. 722/1) - 

chodník u zastávky u obchodu 

4. Různé 

Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva. 

 

Průběh:  

1) Starosta seznámil zastupitele s obdrženými cenovými nabídkami na dodání sekačky (mulčeru) dle 

požadavků obce a zastupitelstvem odsouhlasené maximální ceny (viz zápis a usnesení OZ 

z 06.05.2020): 

- nabídka od firmy Zahradní a lesní technika s.r.o., Dobrovského 37, 563 01 Lanškroun -   

  sekačka GOLIATH GC XX-26 4x4, nabídková cena - 244.150,- Kč včetně DPH 

- nabídka od firmy HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov - sekačka GRILLO    

  CLIMBER 10 AWD, nabídková cena 373.890,- Kč včetně DPH.  

     OZ vyhodnotilo zaslané cenové nabídky a vybralo nabídku firmy Zahradní a lesní technika s.r.o. na 

sekačku GOLIATH GC XX-26 4x4.  

2) OZ po projednání schválilo bezúplatný převod pozemku nově označeného jako pozemek parcelní 

číslo 722/6, ostatní plocha - ostatní komunikace, v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské 

Třebové, a to se všemi jeho součástmi a příslušenstvími, z vlastnictví Pardubického kraje do 

vlastnictví obce Dětřichov u Moravské Třebové dle smlouvy o podmínkách provedení stavby vedené 

pod č. S/OM/3914/19/PPS/BP ze dne 27.08.2019 a zároveň ukládá uzavřít mezi Pardubickým krajem 

a obcí Dětřichov u Moravské Třebové darovací smlouvu na převod pozemku nově označeného jako 

pozemek parcelní číslo 722/6, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 34 m2, v obci a 

katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové, a to se všemi jeho součástmi a příslušenstvími, 

do vlastnictví obce Dětřichov u Moravské Třebové dle smlouvy o podmínkách provedení stavby 

vedené pod č. S/OM/3914/19/PPS/BP ze dne 27.08.2019 a zodpovědnou osobou stanovuje starostu 

obce. 
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3) Starosta obce seznámil členy OZ:  

- s plněním usnesení č. 2/2020 z 06.05.2020 Zastupitelstvo obce Dětřichov u M.T. ukládá: 

- bod 1. - byla podepsána smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro  

    knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách, 

- bod 4. - byla uzavřena darovací smlouva na pořízení vyšívaného praporu s SDH Dětřichov u  

          Moravské Třebové (smlouvu za obec podepsal místostarosta). 

- s podrobnostmi ohledně inventarizace vybraných stromů na území obce, 

- s tím, že byla uhrazena náhrada škody ve výši 1.000,- Kč za poškození autobusových zastávek, 

- s tím, že oslovil dvě firmy s požadavkem na vypracování cenové nabídky na opravu křížků, 

-  s problémem konání dětského dne, který by se měl uskutečnit dne 06.06.2020. OZ po projednání 

schválilo zrušení konání dětského dne z důvodu nemožnosti dodržení mimořádných opatření vlády 

vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru. 

- s vývojem finanční situace obce. Na rok 2020 byly naplánovány dvě větší akce (oprava obchodu, 

oprava cesty), dále byla pořízena sekačka a je očekáván pokles daňových příjmů. Z vývoje 

čerpání rozpočtu do konce dubna 2020 je patrno, že v roce 2020 skončí hospodaření obce 

deficitem. Obec má sice na účtech dostatek finančních prostředků ušetřených v předchozích 

obdobích, ale s těmito prostředky je počítáno na financování vybudování kanalizace. Starosta 

proto navrhl omezení výdajů nad rámec schváleného rozpočtu pouze na nejnutnější případy. OZ 

po projednání tento návrh schválilo. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

Vyvěšeno dne: 08.06.2020   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 

21.05.2020, č. 3/2020 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje: 

1. Pořízení sekačky GOLIATH GC XX-26 4x4 dle cenové nabídky od firmy Zahradní a lesní 

technika s.r.o., Dobrovského 37, 563 01 Lanškroun, IČ: 27510816 ze dne 12.05.2020. 

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

2. Bezúplatný převod pozemku nově označeného jako pozemek parcelní číslo 722/6, ostatní plocha - 

ostatní komunikace, v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové, a to se všemi 

jeho součástmi a příslušenstvími, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Dětřichov u 

Moravské Třebové dle smlouvy o podmínkách provedení stavby vedené pod                                

č. S/OM/3914/19/PPS/BP ze dne 27.08.2019. 

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

3. Zrušení konání dětského dne, který se měl konat dne 06.06.2020 z důvodu nemožnosti dodržení 

mimořádných opatření vlády vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru. 

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

4. Omezení výdajů nad rámec schváleného rozpočtu pouze na nejnutnější případy. 

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

 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá: 

1. Starostovi obce uzavřít mezi Pardubickým krajem a obcí Dětřichov u Moravské Třebové darovací 

smlouvu na převod pozemku nově označeného jako pozemek parcelní číslo 722/6, ostatní plocha 

- ostatní komunikace, o výměře 34 m2, v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské 

Třebové, a to se všemi jeho součástmi a příslušenstvími, do vlastnictví obce Dětřichov u 

Moravské Třebové dle smlouvy o podmínkách provedení stavby vedené pod č. 

S/OM/3914/19/PPS/BP ze dne 27.08.2019. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

Vyvěšeno dne: 08.06.2020   Sejmuto dne: 

Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz. 

http://www.detrichovumt.cz/

