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

konalo 28.12.2020 ve 14:00 hod. v sále kulturního domu 

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

Nepřítomni: L. Břicháč-omluven 

Předsedající konstatoval, že obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička. 

Ověřovateli zápisu byli určeni pan Pavel Buriánek a paní Lucie Halvová. 

Program:  

1. Volba starosty obce. 

2. Volba místostarosty obce. 

3. Volba předsedů a členů výborů. 

4. Rozpočet obce na rok 2021. 

5. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021. 

6. Rozpočet MŠ na rok 2021. 

7. Vklad majetku do zřízené PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové. 

8. Dodatek ke smlouvě o provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu na rok 2021 mezi 

obcí a TS MT. 

9. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a vlastníky 

pozemků pro vybudování čerpacích šachet. 

10. Záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. st. 33 a 34/2 (žádost 
o koupi). 

11. Záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. st. 97 a 795 (zájem o 
koupi). 

12. Rozpočtová opatření č. 16/2020 a 17/2020. 

13. Plán inventur na rok 2020. 

14. Různé. 

Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva. 

Průběh:  

1) Člen zastupitelstva pan Pavel Buriánek navrhl zvolit do funkce starosty pana Lubomíra 
Kozlovského, nar. 29.12.1955, bytem Dětřichov u M.T. 23. Jiný návrh na obsazení funkce starosty obce 
nebyl vznesen. OZ poté předložený návrh schválilo. 

2) Starosta obce navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Jiřího Štefku, nar. 25.01.1983, bytem 

Dětřichov u M.T. 79. Jiný návrh na obsazení funkce místostarosty obce nebyl vznesen. OZ poté 
předložený návrh schválilo. 

3) Z důvodu, že pan Jiří Štefka nemůže být jako místostarosta členem finančního ani kontrolního 

výboru, navrhl pan Lubomír Kozlovský zvolit pana Pavla Buriánka členem finančního a kontrolního 
výboru obce. OZ poté předložený návrh schválilo. 

Současné složení výborů:  

finanční výbor-předseda J. Kvapil; členové P. Buriánek a L. Halvová, 

kontrolní výbor-předseda L. Břicháč; členové P. Buriánek a L. Halvová. 
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4) OZ schválilo vyrovnaný rozpočet obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021 s příjmy a výdaji 
ve výši 4,109.000,- Kč. Rozpočet s podrobným položkovým členěním bude vyvěšen na 
internetových stránkách obce. 

5) OZ schválilo závazné ukazatele rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021. Návrh 

závazných ukazatelů na rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce od 23.11.2020 do 08.12.2020. 

V návrhu jsou uvedeny výše investic a poskytnutých dotací, peněžitých a věcných darů v souladu se 

zákonem o obcích, fyzickým a právnickým osobám. Závazné ukazatele budou vyvěšeny na 

internetových stránkách obce. 

6) OZ schválilo vyrovnaný rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u 
Moravské Třebové na rok 2021 s příjmy a výdaji ve výši 360.000,- Kč a příspěvek na provoz zřízené 
PO MŠ Dětřichov u M.T. ve výši 150.000,- Kč. Návrh rozpočtu PO na rok 2021 byl vyvěšen na 
úřední desce od 23.11.2020 do 08.12.2020. Rozpočet MŠ bude vyvěšen na internetových stránkách 
obce. 

7) OZ schválilo bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného investičního majetku pořízeného 
v průběhu roku 2020 z prostředků obce Dětřichov u Moravské Třebové do majetku zřízené 
příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové. Seznam převáděného 
majetku je uveden v příloze, která je součástí tohoto zápisu. 

8) OZ po projednání schválilo Dodatek č. 5 (KO 2021/10) ke smlouvě s firmou TS Moravská Třebová, 
Zahradnická 21, o provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu č. KO/2016/10 ze dne 

28.12.2015. 

9) Firma RECPROJEKT s.r.o. jako zhotovitel PD pro územní řízení na akci „Dětřichov u Moravské 
Třebové - ČOV a splašková kanalizace“ zaslala ke schválení návrh smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno ke stavbě čerpací šachty), která se bude uzavírat 
mezi obcí a jednotlivými vlastníky pozemků. Návrh smlouvy byl zaslán právníkovi k posouzení a 

ten smlouvu upravil. OZ poté schválilo právníkem upravený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

10) OZ po projednání neschválilo záměr prodeje níže uvedených obecních pozemků v obci a 

katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové: 

-p.č. st.33-zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, 289 m2, 

-p.č. 34/2-ostatní plocha-jiná plocha, 2090 m2-bezplatně předána PF s podmínkou využití parcely 

jako plocha veřejné zeleně. 

Obě parcely se nachází v územním plánu v ploše dopravní infrastruktury-vodní (kanál D-O-L). 

11) OZ po projednání neschválilo záměr prodeje níže uvedených obecních pozemků v obci a 

katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové: 

-p.č. st.97-zastavěná plocha a nádvoří, 7 m2, trafostanice, 

-p.č. 795-zahrada, 716 m2, přístup k trafostanici. 

Obě parcely se nachází v územním plánu v ploše dopravní infrastruktury-vodní (kanál D-O-L). 

12) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 16/2020 (finanční příspěvek Pardubického kraje na zmírnění 
dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019) ve výši 91.233,- Kč. 

13) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 17/2020 - úprava rozpočtu k 31.12.2020. 

14) OZ projednalo a vzalo na vědomí plán inventur na rok 2020. Byly stanoveny inventarizační komise 

pro jednotlivá střediska a členové těchto inventarizačních komisí byli proškoleni. 
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15) Starosta obce seznámil členy OZ:  

- se zahájením prací na obnově katastrálního operátu novým mapováním v obci a katastrálním 
území Dětřichov u Moravské Třebové v roce 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel  …………………………………………. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

Starosta obce: Kozlovský Lubomír  …………………………………………. 
 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 11.01.2021   Sejmuto dne: 

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



  Zasedání 28.12.2020 

4 
 

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

28.12.2020, č. 7/2020 

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje: 

1. Zvolení pana Lubomíra Kozlovského, nar. 29.12.1955, bytem Dětřichov u M.T. 23 starostou obce 

Dětřichov u Moravské Třebové. 

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

2. Zvolení pana Jiřího Štefky, nar. 25.01.1983, bytem Dětřichov u M.T. 79 místostarostou obce 

Dětřichov u Moravské Třebové. 

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

3. Zvolení pana Pavla Buriánka členem finančního a kontrolního výboru obce Dětřichov u 
Moravské Třebové. 

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

4. Rozpočet obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021 s příjmy i výdaji ve výši 4,109.000,- 

Kč. 

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

5. Závazné ukazatele rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021. 

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

6. Rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 

2021 s příjmy i výdaji ve výši 360.000,- Kč a příspěvek na provoz zřízené příspěvkové 
organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021 ve výši 150.000,- Kč. 

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

7. Bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného investičního majetku pořízeného 
v průběhu roku 2020 z prostředků obce Dětřichov u Moravské Třebové do majetku zřízené 
příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové. Seznam převáděného 
majetku je uveden v příloze, která je součástí tohoto zápisu. 

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

8. Dodatek č. 5 (KO 2021/10) ke smlouvě s firmou TS Moravská Třebová, Zahradnická 21, 571 01 

Moravská Třebová, o provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu č. KO/2016/10 ze 

dne 28.12.2015. 

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

9. Upravený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 
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10. Rozpočtové opatření č. 16/2020 na 91.233,- Kč (finanční příspěvek Pardubického kraje na 
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019). 

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

11. Rozpočtové opatření č. 17/2020 (úprava rozpočtu k 31.12.2019). 

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

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a neschvaluje: 

1. Záměr prodeje níže uvedených obecních pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u 

Moravské Třebové: 

-p.č. st.33-zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, 289 m2, 

-p.č. 34/2-ostatní plocha-jiná plocha, 2090 m2. 

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

2. Záměr prodeje níže uvedených obecních pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u 

Moravské Třebové: 

-p.č. st.97-zastavěná plocha a nádvoří, 7 m2, 

-p.č. 795-zahrada, 716 m2. 

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

 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí: 

1. Plán inventur na rok 2020. 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel  …………………………………………. 
 

 

 

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

 

 

Starosta obce: Kozlovský Lubomír  …………………………………………. 

 

 

Vyvěšeno dne: 11.01.2020   Sejmuto dne: 

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




