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

konalo 12.11.2020 v 17:00 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 paní Lucie Halvová a pan Jiří Štefka. 

Starosta obce navrhl doplnění programu uvedeného na pozvánce o následující bod: 

-rezignace starosty 

Doplnění programu bylo schváleno 6 hlasy členů zastupitelstva. 

Program:  

1.  Prodej obecního pozemku v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 702/101 (odděleno GP z        

 p.č. 702/75) 

2.   Prodej obecního pozemku v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 9 

3.   Propachtování obecního pozemku v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 1008  

4.   Zrušení bodu č. 5 z usnesení č. 5/2020 ze dne 15.09.2020, kterým byla schválena Smlouva s ŘSD    

      ČR o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „D35 Staré Město-  

      Mohelnice“ 

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

      „D35 Staré Město-Mohelnice“ 

6.   Rozpočtová opatření č. 12/2020 až 15/2020 

7.   Různé 

8.   Rezignace starosty 

Program byl schválen 6 hlasy členů zastupitelstva. 

Průběh:  

1) OZ schválilo prodej níže uvedeného pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské 

Třebové: 

- pozemek p.č. 702/101, výměra 1318 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, cena - 27.800,- Kč, 

- součástí pozemku je studna, prodejní cena - 5.700,- Kč, 

- celková prodejní cena - 33.500,- Kč, 

- nově vzniklý pozemek, který byl oddělen GP č. 163-271/2020 ze dne 27.05.2020 z p.č. 702/75, 

- záměr prodeje schválen OZ 15.09.2020, usnesením č. 5/2020, 

- záměr vyvěšen na úřední desce od 20.10.2020 do 05.11.2020, 

- kupující Iveta Kuncová, Dětřichov u M.T. 4, 571 01, 

- žádost podána dne 29.10.2020. 
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2) OZ schválilo prodej níže uvedeného pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské 

Třebové: 

- pozemek p.č. 9, výměra 341 m2, zahrada, cena 6.000,- Kč, 

- záměr prodeje schválen OZ 15.09.2020, usnesením č. 5/2020, 

- záměr vyvěšen na úřední desce od 20.10.2020 do 05.11.2020, 

- kupující Žaneta Hudriková, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, 

- žádost podána dne 02.11.2020. 

3) OZ schválilo propachtovatování níže uvedeného pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u 

Moravské Třebové: 

- pozemek p.č. 1008, výměra 18611 m2, orná půda, 

- záměr pachtu byl schválen OZ 15.09.2020, usnesením č. 5/2020, 

- záměr vyvěšen na úřední desce od 20.10.2020 do 05.11.2020, 

- pachtýř AGRONA Staré Město a.s., Staré Město 5, 569 32, IČ: 25291394 (jediný zájemce), 

- žádost podána dne 02.11.2020. 

Se společností AGRONA Staré Město a.s. bude uzavřena smlouva o pachtu na výše uvedenou 

parcelu společně s parcelami, jejichž propachtování bylo schváleno OZ dne 06.05.2020 usnesením  

č. 2/2020. 

4) OZ projednalo a schválilo zrušení bodu č. 5 v části OZ projednalo a schvaluje z Usnesení ze 

zasedání zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se konalo dne 15.09.2020,          

č. 5/2020, kterým byla schválena Smlouva s ŘSD  ČR o vypořádání některých práv a povinností 

souvisejících s realizací stavby „D35 Staré Město - Mohelnice“. Tato smlouva byla po dohodě 

s ŘSD ČR nahrazena novou smlouvou, která bude projednávána v dalším bodě (doplnění přeložky 

záložního vodovodu). 

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 a záložního vodovodu v majetku obce 

v rámci výstavby dálnice a zavazuje se k jejich následnému převzetí. OZ poté tuto smlouvu 

schválilo. 

6) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 12/2020 (investiční dotace z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na akci „Rekonstrukce obchodu“) ve výši 80.000,- Kč. 

7) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 13/2020 (neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na akci „Provozování prodejny smíšeného zboží“) ve výši 100.000,- Kč. 

8) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 14/2020 (investiční dotace na vypracování projektové 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci „Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a 

splašková kanalizace“) ve výši 250.000,- Kč. 

9) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 15/2020 (schodek rozpočtu - výdaje na opravu cesty, na plyn 

MŠ a OÚ a na kácení stromů) ve výši 337.000,- Kč. 
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10) Starosta obce seznámil členy OZ:  

- s nutností zamezit vstupu do pergoly u víceúčelového hřiště z důvodu neustálého poškozování 

majetku obce v tomto prostoru. 

- s plánem na kácení stromů v podzimním období. Bude pokáceno 5 ks stromů. 

- s tím, že s největší pravděpodobností se letos nebude konat slavnostní rozsvěcení vánočního 

stromu. 

- s plněním usnesení č. 5/2020 z 19.05.2020 Zastupitelstvo obce Dětřichov u M.T. ukládá: 

- bod 1. - byla podepsána smlouva s PK o poskytnutí dotace na PD kanalizaci, 

- bod 2. - byla podepsána smlouva s PK o poskytnutí dotace na rekonstrukci obchodu, 

- bod 3. - byla podepsána smlouva s PK o poskytnutí dotace na provozování obchodu, 

- bod 4. - byla podepsána smlouva s Městem Moravská Třebová o poskytování služeb TCMT, 

- bod 5. - byla podepsána smlouva s ŘSD ČR o vypořádání některých práv a povinností      

                souvisejících s realizací stavby „D35 Staré Město-Mohelnice“. 

- s žádostí Státního pozemkového úřadu o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Realizace 

opatření plánu PSZ v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové“. Jedná se o vybudování malé vodní 

nádrže na p.č. 1188 a opravu polní cesty na p.č. 1149. Plán společných zařízení byl projednán a 

schválen při provádění komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové. 

11) Starosta předložil OZ svou rezignaci na funkci starosty obce Dětřichov u Moravské Třebové. OZ 

vzalo tuto rezignaci na vědomí a na příštím zasedání OZ bude zvolen nový starosta obce. Do zvolení 

nového starosty bude vykonávat pravomoci starosty místostarosta obce.  

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Místostarosta obce: Kozlovský Lubomír …………………………………………. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 23.11.2020   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 

12.11.2020, č. 6/2020 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje: 

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

- pozemek p.č. 702/101, výměra 1318 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, cena - 27.800,- Kč, 

- součástí pozemku je studna, prodejní cena - 5.700,- Kč, 

- celková prodejní cena - 33.500,- Kč, 

- nově vzniklý pozemek, který byl oddělen GP č. 163-271/2020 ze dne 27.05.2020 z p.č. 702/75, 

- kupující Iveta Kuncová, Dětřichov u M.T. 4, 571 01. 

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

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

- pozemek p.č. 9, výměra 341 m2, zahrada, cena 6.000,- Kč, 

- kupující Žaneta Hudriková, Horní 791/3, 700 30 Ostrava. 

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

3. Propachtovatování níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové:  

- pozemek p.č. 1008, výměra 18611 m2, orná půda, 

- pachtýř AGRONA Staré Město a.s., Staré Město 5, 569 32, IČ: 25291394. 

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

4. Zrušení bodu č. 5 v části OZ projednalo a schvaluje z Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

Dětřichov u Moravské Třebové, které se konalo dne 15.09.2020, č. 5/2020, kterým byla 

schválena Smlouva s ŘSD  ČR o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 

stavby „D35 Staré Město - Mohelnice“. 

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. Rozpočtové opatření č. 12/2020 na 80.000,- Kč (investiční dotace z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na akci „Rekonstrukce obchodu“) 

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

7. Rozpočtové opatření č. 13/2020 na 100.000,- Kč (neinvestiční dotace z Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje na akci „Provozování prodejny smíšeného zboží“) 

Hlasování: Pro - 6  Proti - 0  Zdrželo se - 0 
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8. Rozpočtové opatření č. 14/2020 na 250.000,- Kč (investiční dotace na vypracování projektové 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci „Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a 

splašková kanalizace“). 

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

9. Rozpočtové opatření č. 15/2020 na 337.000,- Kč (schodek rozpočtu - výdaje na opravu cesty, na 

plyn MŠ a OÚ a na kácení stromů). 

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

 

 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí: 

1. Rezignaci pana Pavla Buriánka na funkci starosty obce Dětřichov u Moravské Třebové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Místostarosta obce: Kozlovský Lubomír …………………………………………. 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 29.09.2020   Sejmuto dne: 

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

http://www.detrichovumt.cz/

