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

konalo 15.09.2020 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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 paní Lucie Halvová a pan Jiří Štefka. 

Starosta obce navrhl doplnění programu uvedeného na pozvánce o následující body: 
-smlouva s PK o poskytnutí investiční dotace na PD kanalizace 

-protokol o provedené kontrole v MŠ k 30.06.2020 

-rozpočtové opatření č. 11/2020 

Doplnění programu bylo schváleno 6 hlasy členů zastupitelstva. 

Program:  

1.  Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí investiční dotace na PD pro územní řízení-kanalizace  

2.   Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí investiční dotace z POV na rekonstrukci obchodu 

3.   Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z POV na provozování prodejny  
4.   Smlouva s Městem Moravská Třebová o poskytování služeb TCMT 

5.   Smlouva s ŘSD ČR o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby  

      „D35 Staré Město-Mohelnice“ 

6.   Žádost o vydání stanoviska k PD pro územní rozhodnutí pro akci „D35 Staré Město-Mohelnice“ 

7.   Záměr prodeje obecního pozemku v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 702/101 (odděleno  
      GP z p.č. 702/75) 

8.   Záměr prodeje části obecních pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 1048 a  p.č. 767/3   

      (k zadání vypracování GP) 

9.   Záměr propachtovat obecní pozemek v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 1008 

10. Změny nájemních smluv na pronájem pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 57/2,  

      p.č. 636/2, p.č. 797, p.č. 635/15, p.č. 9, část p.č. 635/6 a část p.č. 635/16 

11. Změna bodu 10 OZ projednalo a schvaluje v usnesení č. 2/2020 ze dne 06.05.2020 

12. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dětřichov u M.T. na roky 2021-2023 

13. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Dětřichov u M.T. na roky 2021-2023 

14. Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v MŠ k 30.06.2020 

15. Rozpočtová opatření v kompetenci starosty č. 4/2020 až 6/2020 

16. Rozpočtová opatření č. 7/2020 až 11/2020 

17. Různé 

Program byl schválen 6 hlasy členů zastupitelstva. 

Průběh:  

1) OZ po projednání schválilo smlouvu s Pardubickým krajem č. OŽPZ/20/23793 o poskytnutí 
investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Dětřichov u Moravské Třebové 
- ČOV a splašková kanalizace“ (projektová dokumentace k územnímu řízení) ve výši 250.000,- Kč a 

pověřilo starostu k podpisu této smlouvy.  
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2) OZ po projednání schválilo smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí investiční dotace 
z Programu obnovy venkova na akci „Rekonstrukce obchodu“ ve výši 50 % skutečných nákladů 
maximálně však 80.000,- Kč a pověřilo starostu k podpisu této smlouvy. 

3) OZ po projednání schválilo smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace 
z Programu obnovy venkova na akci „Provozování prodejny smíšeného zboží“ ve výši 100.000,- Kč 

a pověřilo starostu k podpisu této smlouvy. 

4) Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy s Městem Moravská Třebová o poskytování služeb 
Technologického centra města Moravská Třebová (TCMT). Obec využívá TCMT k vedení spisové 
služby a dle návrhu smlouvy budou tyto služby poskytovány bezúplatně. OZ poté tuto smlouvu 

schválilo a pověřilo starostu k jejímu podpisu. 

5) Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o vypořádání některých 
práv a povinností souvisejících s realizací stavby „D35 Staré Město - Mohelnice“. Podle této 
smlouvy obec souhlasí s provedením přeložky polní cesty v majetku obce v rámci výstavby dálnice a 

zavazuje se k jejímu následnému převzetí. OZ poté tuto smlouvu schválilo a pověřilo starostu 

k jejímu podpisu. 

6) OZ projednalo žádost společnosti PUDIS a.s., jako zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR, o vydání 
stanoviska k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí pro akci „D35 Staré Město-

Mohelnice“. V dotčeném území se nachází vedení záložního vodovodu pro obec. Toto bylo již 
sděleno zpracovateli PD ve vyjádření č.j. ODUMT/0091/2019 ze dne 06.04.2019 i zástupcům firmy 

PUDIS a.s. při ústním jednání na OÚ. OZ schválilo vydání souhlasného stanoviska ke stavbě pro 

účely vydání územního rozhodnutí s tím, že ve vyjádření bude uvedena existence vedení záložního 

vodovodu pro obec. 

7) OZ po projednání schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 702/101 (oddělen GP z p.č. 702/75), 

výměra 1318 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace v obci a katastrálním území Dětřichov u 

Moravské Třebové (součástí pozemku je i studna v majetku obce). 

8) OZ po projednání schválilo záměr prodeje níže uvedených pozemků v obci a katastrálním území 
Dětřichov u Moravské Třebové:       

- část p.č. 1048, výměra 566 m2, trvalý travní porost, k prodeji cca 30 m2, 

- část p.č. 767/3, výměra 2198 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, k prodeji cca 110 m2. 

Po vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků bude na úřední desce vyvěšen záměr 
prodeje pozemků s novými čísly parcel a skutečnými výměrami oddělených pozemků. 

9) OZ projednalo a schválilo záměr propachtovat pozemek p.č. 1008, výměra 18611 m2, orná půda, 

k provozování zemědělské činnosti. 

10) OZ schválilo změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov 

u Moravské Třebové: 

- p.č. 57/2, výměra 76 m2, zahrada a p.č. 636/2, výměra 256 m2, zahrada, k pronájmu 332 m2, 

- záměr byl vyvěšen od 28.08.2020 do 15.09.2020, 

- cena pronájmu 46,- Kč/rok, tj. 0,14 Kč/m2, 

- nájemce Vašíček Antonín, Dětřichov u M. T. 50, 571 01, žádost podána 04.09.2020. 

11) OZ schválilo změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov 

u Moravské Třebové: 

- p.č. 797, výměra 299 m2, zahrada a p.č. 635/15, výměra 207 m2, trvalý travní porost, k pronájmu   
  506 m2, 

- záměr byl vyvěšen od 28.08.2020 do 15.09.2020, 

- cena pronájmu 71,- Kč/rok, tj. 0,14 Kč/m2, 

- nájemce Koudelka František, Dětřichov u M. T. 49, 571 01, žádost podána 04.09.2020. 
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12) OZ schválilo změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov 

u Moravské Třebové: 

- p.č. 635/6, výměra 2261 m2, trvalý travní porost a p.č. 635/16, výměra 651 m2, ostatní plocha-   

  jiná plocha, výměra celkem 2912 m2, neprojímaná plocha (dle přiložené mapy) 530 m2,  

  k pronájmu 2382 m2, 

- záměr byl vyvěšen od 28.08.2020 do 15.09.2020, 

- cena pronájmu 333,- Kč/rok, tj. 0,14 Kč/m2, 

- nájemce Vázler Pavel (zástupce vlastníků nemovitosti č.p. 87), Dětřichov u M. T. 87, 571 01,  

  žádost podána 04.09.2020. 

13) OZ po projednání schválilo zrušení záměru změnit nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 9, 
výměra 341 m2, zahrada, v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové, který byl 
vyvěšen na úřední desce od 28.08.2020 do 15.09.2020. 

14) OZ po projednání schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 9, výměra 341 m2, zahrada, v obci a 

katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové. 

15) OZ projednalo a schválilo změnu Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské 
Třebové, které se konalo dne 06.05.2020, č. 2/2020. V části Zastupitelstvo Obce Dětřichov u 
Moravské Třebové projednalo a schvaluje se v bodě 10 mění původní text „Poskytnutí finančního 
daru ve výši 20.000,- Kč SDH Dětřichov u Moravské Třebové na pořízení vyšívaného praporu“ na 

text „Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč SDH Dětřichov u Moravské Třebové na 

pořízení příslušenství k vyšívanému praporu a na činnost SDH“. 

16) OZ po projednání schválilo střednědobý výhled rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na 
roky 2021 - 2023. Návrh střednědobého výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 byl vyvěšen na 
úřední desce od 28.08.2020 do 15.09.2020. 

17) OZ po projednání schválilo střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola 
Dětřichov u Moravské Třebové na roky 2021 - 2023. Návrh střednědobého výhled rozpočtu PO na 

roky 2021 - 2023 byl vyvěšen na úřední desce od 28.08.2020 do 15.09.2020. 

18) Obecní zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole 
v příspěvkové organizaci Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové ke dni 30.06.2020 ze dne 

10.09.2020. 

19) OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 04/2020 (služby při prodeji 
pozemků, výdaje na krizová opatření a vrácení nevyčerpané dotace) ve výši 61.000,- Kč. 

20) OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 05/2020 (materiál zastávky a 
služby při prodeji pozemků) ve výši 7.000,- Kč. 

21) OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 06/2020 (služby zastávky a 
DHDM MŠ) ve výši 34.500,- Kč. 

22) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 07/2020 (příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů do 40 let věku) ve výši 28.700,- Kč. 

23) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 08/2020 (jednorázový neúčelový příspěvek na zmírnění dopadu 
poklesu daňových příjmů) ve výši 237.500,- Kč (1.250,- Kč x 190 obyvatel). 

24) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 09/2020 (neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých 
v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje) ve výši 31.000,- Kč. 

25) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 10/2020 (neinvestiční dotace na posílení vzdělávání v Mateřské 
škole Dětřichov u Moravské Třebové) ve výši 239.316,- Kč. 
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26) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 11/2020 (náhrada na refundaci nákladů obcím, vzniklých 
z provozu automobilu JSDH na zajištění distribuce ochranných prostředků) ve výši 2.210,- Kč. 

27) Starosta obce seznámil členy OZ:  

- s požadavkem na koupi a následné využití obecních pozemků u kapličky k usazení mobilheimu. 

Tyto parcely (p.č. 702/91, 17/6, 43/1 17/2 a 17/7) jsou určeny k zastavění rodinným domem a 

usazení mobilheimu nesplňuje podmínky stanovené OZ usnesením č. 5/2019 ze dne 21.10.2019. 

- s přípravou žádosti o dotaci na rekonstrukci školní zahrady včetně oplocení na MAS 

Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Jedná se o umístění nových hracích prvků a o výměnu plotu na 

zahradě MŠ v celkové výši cca 250.000,- Kč (výše dotace činí 80 %). 

- s prodloužení termínu ukončení objížďky pro vozidla nad 3,5 t přes naši obec do 31.10.2020 
(původní termín byl do 31.08.2020). 

- s probíhající elektronickou aukcí pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské 
Třebové p.č. 702/84, výměra 1000 m2, ostatní plocha-jiná plocha. Elektronická aukce probíhá od 
08.09. do 29.09.2020. Nejnižší podání činí 77.000,- Kč a minimální příhoz je 2.000,- Kč. Obec za 

těchto podmínek nemá o tento pozemek zájem. 

- s dokončením prodejů pozemků schválených na zasedání OZ dne 06.02.2020 a dne 18.06.2020 
(mimo pozemku p.č. 57/1, kde se čeká na změnu geometrického plánu pro vymezení rozsahu 

věcného břemene). 

- s dokončením rekonstrukce obchodu (stavební práce 324.475,- Kč, regály 58.774,54 Kč, dveře 
z obchodu do skladu cca 10.000,- Kč, stůl+skříňky+skříň 28.660,- Kč). Obchod byl znovu 

otevřen 07.09.2020. 

- s dokončením opravy komunikace podél č.p. 44 (oprava komunikace 864.137,57 Kč, polymerový 
žlab 58.106,98 Kč, propustek). 

- s nutností do konce září uspořádat brigádu na vysazení cca 500 ks lesních stromků. 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Vyvěšeno dne: 29.09.2020   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 

15.09.2020, č. 5/2020 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje: 

1. Smlouvu s Pardubickým krajem č. OŽPZ/20/23793 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na „Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a splašková 
kanalizace“ (projektová dokumentace k územnímu řízení). 
Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

2. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí investiční dotace z Programu obnovy venkova na 

akci „Rekonstrukce obchodu“. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

3. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova na 

akci „Provozování prodejny smíšeného zboží“. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

4. Smlouvu s Městem Moravská Třebová o poskytování služeb Technologického centra města 
Moravská Třebová. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

5. Smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o vypořádání některých práv a povinností 
souvisejících s realizací stavby „D35 Staré Město - Mohelnice“. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

6. Vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí pro akci „D35 

Staré Město-Mohelnice“ s tím, že ve vyjádření bude uvedena existence vedení záložního 

vodovodu pro obec. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

7. Záměr prodeje pozemku p.č. 702/101 (oddělen GP z p.č. 702/75), výměra 1318 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 

8. Záměr prodeje níže uvedených pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské 
Třebové:    

    - část p.č. 1048, výměra 566 m2, trvalý travní porost, k prodeji cca 30 m2, 

    - část p.č. 767/3, výměra 2198 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, k prodeji cca 110 m2.    

Po vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků bude na úřední desce vyvěšen záměr 
prodeje pozemků s novými čísly parcel, skutečnými výměrami oddělených pozemků a 

s podmínkami prodeje. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

9. Záměr propachtovat pozemek p.č. 1008, výměra 18611 m2, orná půda, k provozování zemědělské 
činnosti. 
Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 
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10. Změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u 

Moravské Třebové: 

                - p.č. 57/2, výměra 76 m2, zahrada, 

    - p.č. 636/2, výměra 256 m2, zahrada, 

    - k pronájmu celkem 332 m2, nájemné 46,- Kč/rok, 

     - záměr změny nájemní smlouvy projednán OZ dne 06.05.2020, 
    - záměr vyvěšen od 28.08.2020 do 15.09.2020, 

    - nájemce Vašíček Antonín, Dětřichov u M. T. 50, 571 01,  

    - žádost podána 04.09.2020. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

11. Změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u 

Moravské Třebové: 

                - p.č. 797, výměra 299 m2, zahrada, 

    - p.č. 635/15, výměra 207 m2, trvalý travní porost, 
    - k pronájmu celkem 506 m2, nájemné 71,- Kč/rok, 

     - záměr změny nájemní smlouvy projednán OZ dne 06.05.2020, 
    - záměr vyvěšen od 28.08.2020 do 15.09.2020, 

    - nájemce Koudelka František, Dětřichov u M. T. 49, 571 01,  

    - žádost podána 04.09.2020. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

12. Změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u 

Moravské Třebové: 

                - p.č. 635/6, výměra 2261 m2, trvalý travní porost, 

    - p.č. 636/16, výměra 651 m2, ostatní plocha-jiná plocha (výměra celkem 2912 m2),  

    - neprojímaná plocha (dle přiložené mapy) 530 m2, 

    - k pronájmu celkem 2382 m2, nájemné 333,- Kč/rok, 

     - záměr změny nájemní smlouvy projednán OZ dne 06.05.2020, 

    - záměr vyvěšen od 28.08.2020 do 15.09.2020, 

    - nájemce Vázler Pavel, Dětřichov u M. T. 87, 571 01, (zástupce vlastníků nemovitosti č.p. 87), 

    - žádost podána 04.09.2020. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

13. Zrušení záměru změnit nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 9, výměra 341 m2, zahrada, 

v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové, který byl vyvěšen na úřední desce od 
28.08.2020 do 15.09.2020. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 1  Zdrželo se - 0 

14. Záměr prodeje pozemku p.č. 9, výměra 341 m2, zahrada, v obci a katastrálním území Dětřichov u 
Moravské Třebové. Podmínky prodeje budou popsány v záměru vyvěšeném na úřední desce. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 1  Zdrželo se - 0 

15. Změnu Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se konalo 
dne 06.05.2020, č. 2/2020. V části Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové 
projednalo a schvaluje se v bodě 10 mění původní text „Poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000,- Kč SDH Dětřichov u Moravské Třebové na pořízení vyšívaného praporu“ na text 

„Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč SDH Dětřichov u Moravské Třebové na pořízení 
příslušenství k vyšívanému praporu a na činnost SDH“. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 
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16. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na roky 2021 - 2023. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

17. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské 
Třebové na roky 2021 - 2023. 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

18. Rozpočtové opatření č. 07/2020 na 28.700,- Kč (příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů do 40 let věku). 
Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

19. Rozpočtové opatření č. 08/2020 na 237.500,- Kč (jednorázový neúčelový příspěvek na zmírnění 
dopadu poklesu daňových příjmů, 1.250,- Kč x 190 obyvatel). 
Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

20. Rozpočtové opatření č. 09/2020 na 31.000,- Kč (neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých 
v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje). 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

21. Rozpočtové opatření č. 10/2020 na 239.316,- Kč (neinvestiční dotace na posílení vzdělávání 
v Mateřské škole Dětřichov u Moravské Třebové). 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

22. Rozpočtové opatření č. 11/2020 na 2.210,- Kč (náhrada na refundaci nákladů obcím, vzniklých 
z provozu automobilu JSDH na zajištění distribuce ochranných prostředků). 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí: 

1. Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola Dětřichov 
u Moravské Třebové ke dni 30.06.2020 ze dne 10.09.2020. 

2. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 04/2020 na 61.000,- Kč (služby při prodeji 

pozemků, výdaje na krizová opatření a vrácení nevyčerpané dotace). 

3. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 05/2020 na 7.000,- Kč (materiál zastávky a služby 
při prodeji pozemků). 

4. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 06/2020 na 34.500,- Kč (služby zastávky a DHDM 

MŠ). 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá: 

1. Starostovi obce podepsat s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 

IČ: 70892822, smlouvu č. OŽPZ/20/23793 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na „Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a splašková 
kanalizace“ (projektová dokumentace k územnímu řízení). 

2. Starostovi obce podepsat s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 

IČ: 70892822, smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Programu obnovy venkova na akci 

„Rekonstrukce obchodu“. 

3. Starostovi obce podepsat s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 

IČ: 70892822, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova na akci 

„Provozování prodejny smíšeného zboží“. 
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4. Starostovi obce podepsat s Městem Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 00277037, smlouvu o poskytování služeb Technologického centra města 
Moravská Třebová. 

5. Starostovi obce podepsat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 141 00 Praha 4, 

IČ: 65993390, smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 

„D35 Staré Město - Mohelnice“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Vyvěšeno dne: 29.09.2020   Sejmuto dne: 

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




