Zasedání 18.06.2020

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se konalo
18.06.2020 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Závěrečný účet obce za rok 2019
Účetní závěrka obce za rok 2019
Účetní závěrka MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2019
Vypořádání HV MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2019
Prodej pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 34/7, p.č. 57/1 a p.č. 702/99 (odděleno
GP z p.č. 702/3)
7. Různé
Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) Účetní obce seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu obce Dětřichov u M.T. za rok
2019, který byl včetně příloh vyvěšen na úřední desce od 26.05.2020. OZ poté schválilo závěrečný
účet za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Dále OZ vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2) OZ schválilo účetní závěrku obce Dětřichov u M.T. za rok 2019.
3) OZ schválilo účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské
Třebové za rok 2019.
4) Na základě žádosti ředitelky MŠ ze dne 15.06.2020 schválilo OZ vypořádání hospodářského výsledku
MŠ za rok 2019 tak, že HV k 31.12.2019 ve výši -12.732,95 Kč bude v plné výši uhrazen z rezervního
fondu.
5) OZ schválilo prodej níže uvedeného pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské
Třebové:
- pozemek p.č. 34/7, výměra 938 m2, trvalý travní porost, cena 9.380,- Kč
- záměr prodeje schválen OZ 06.05.2020, usnesením č. 02/2020
- záměr vyvěšen na úřední desce od 25.05.2020 do 16.06.2020
- podmínka prodeje-pozemek je určen vydaným územním plánem k realizaci veřejné zeleně a
tento způsob využití nesmí být změněn
- kupující SJM Slouka František, Ing. a Slouková Věra, Dis., Dětřichov u M.T. 65, 571 01
- žádost podána dne 26.05.2020
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6) OZ schválilo prodej níže uvedeného pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské
Třebové:
- pozemek p.č. 702/99, výměra 156 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, cena 3.300,- Kč
- nově vzniklý pozemek, který byl oddělen GP č. 160-174/2020 ze dne 14.04.2020 z p.č. 702/3
- záměr prodeje schválen OZ 06.05.2020, usnesením č. 02/2020
- záměr vyvěšen na úřední desce od 25.05.2020 do 16.06.2020
- kupující SJM Janků Michal a Janků Hana, Dětřichov u M.T. 30, 571 01
- žádost podána dne 26.05.2020
7) OZ projednalo prodej níže uvedeného pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské
Třebové:
- pozemek p.č. 57/1, výměra 1363 m2, zahrada, cena 40.890,- Kč
- záměr prodeje schválen OZ 21.10.2019, usnesením č. 5/2019
- záměr vyvěšen na úřední desce od 25.05.2020 do 16.06.2020
- podmínka prodeje-kupující nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy na pozemku zřídí a
dokončí k užívání stavbu rodinného domu (nutné doložit kolaudačním rozhodnutím)
-prodávající si vyhrazuje možnost zpětné koupě
Jelikož bylo obdrženo více žádostí o odkoupení této parcely, OZ hlasovalo o jednotlivých žádostech
v pořadí, v jakém byly doručeny:
- zájemce č. 1-SJM Petr Michal a Petrová Věra, Chelčického 225, Česká Třebová, 560 02,
doručeno dne 26.05.2020
- zájemce č. 2-Schiller Jan (nar. 1999), Dětřichov u M.T. 101, 571 01, doručeno dne 08.06.2020
OZ schválilo prodej výše uvedeného pozemku zájemci č. 1, tj. manželům Petrovým (o prodej zájemci
č. 2 se již nehlasovalo).
8) Starosta obce seznámil členy OZ:
- s žádostí MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o zařazení území obce Dětřichov u Moravské
Třebové do území působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na programové období
2021-2027. OZ tuto žádost po projednání schválilo.
- s podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1008 ze SPÚ na obec Dětřichov.
- s tím, že plánovaná oprava obecního obchodu bude zahájena dne 07.07.2020, z tohoto důvodu
bude obchod od 07.07.2020 do skončení oprav uzavřen.
- s tím, že se odkládá rozhodnutí o výběru akce, na kterou se bude žádat o dotaci z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2021. Žádost se podává v prosinci, a OZ rozhodne o
podání žádosti podle finanční situace na podzim 2020.
Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Štefka Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Buriánek Pavel

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 29.06.2020
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
18.06.2020, č. 4/2020
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Dětřichov u Moravské Třebové za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
2. Účetní závěrku obce Dětřichov u Moravské Třebové za rok 2019.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
3. Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové za
rok 2019.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
4. Úhrada ztráty Mateřské školy Dětřichov u M.T. za rok 2019 v celkové výši 12.732,95 Kč z
rezervního fondu.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
5. Prodej níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové:
- pozemek p.č. 34/7, výměra 938 m2, trvalý travní porost, cena 9.380,- Kč
- kupující SJM Slouka František, Ing. a Slouková Věra, Dis., Dětřichov u M.T. 65, 571 01.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
6. Prodej níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové:
- pozemek p.č. 702/99, výměra 156 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, cena 3.300,- Kč
- nově vzniklý pozemek, který byl oddělen GP č. 160-174/2020 ze dne 14.04.2020 z p.č. 702/3
- kupující SJM Janků Michal a Janků Hana, Dětřichov u M.T. 30, 571 01.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
7. Prodej níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové:
- pozemek p.č. 57/1, výměra 1363 m2, zahrada, cena 40.890,- Kč
- kupující SJM Petr Michal a Petrová Věra, Chelčického 225, Česká Třebová, 560 02.
Hlasování: Pro - 4
Proti - 1
Zdrželo se - 0
8. Zařazení území obce Dětřichov u Moravské Třebové do území působnosti MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na programové období 2021-2027.
Hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželo se - 0
Zapisovatel: Růžička Radek

……………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Štefka Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Buriánek Pavel

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 29.06.2020
Sejmuto dne:
Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
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