Zasedání 25.02.2021

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 25.02.2021 v 17:00 hod. v sále kulturního domu
Přítomni: L. Kozlovský, J. Štefka, L. Břicháč, P. Buriánek, L. Halvová, J. Kvapil
Nepřítomni:
Předsedající konstatoval, že obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pozvánka na schůzi OZ byla vyvěšena na úřední desce obce od 18.02.2021 do 25.02.2021.
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Pavel Buriánek a paní Lucie Halvová.
Program:
1. Prodej pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 17/2, 17/6, 17/7, 43/1 a 702/91.
2. Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu knihoven.
3. Žádost o poskytnutí finančního daru pro Charitu Moravská Třebová.
4. Různé.
Program byl schválen 6 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) OZ schválilo prodej níže uvedených pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské
Třebové:
- p.č. 17/2, výměra 302 m2, trvalý travní porost
- p.č. 17/6, výměra 205 m2, trvalý travní porost
- p.č. 17/7, výměra 245 m2, trvalý travní porost, bude zatížen věcným břemenem
- p.č. 43/1, výměra 289 m2, trvalý travní porost
- p.č. 702/91, výměra 231 m2, zahrada
- celková výměra prodávaných pozemků činí 1272 m2
- pozemky jsou prodány jako celek, cena 38.160,- Kč
- záměr prodeje byl schválen OZ dne 21.10.2019 usnesením č. 5/2019
- záměr byl vyvěšen na úřední desce obce od 01.02.2021 do 17.02.2021
- 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
- kupující pan Josef Němec, Staré Město 171, 569 32 Staré Město
- žádost byla podána dne 02.02.2021.
2) OZ projednalo a schválilo smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny
v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
IČ: 75003171. Výše finančního příspěvku byla již projednávána při schvalování rozpočtu obce na rok
2021 a činí 1.000,- Kč. Dále OZ pověřilo starostu obce k podpisu této smlouvy.
3) OZ projednalo žádost společnosti Charita Moravská Třebová, Kostelní náměstí 24/3, 571 01
Moravská Třebová, IČ: 65189418, o poskytnutí finančního daru na provoz charitních sociálních
služeb na rok 2021. OZ schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč a pověřilo starostu
obce k uzavření darovací smlouvy.

1

Zasedání 25.02.2021

4) Různé:
Přítomní hosté z řad občanů obce vznesli stížnost na znečišťování vozovky a okolních ploch při
navážení krmiva do areálu živočišné výroby společnosti AGRONA Staré Město, a.s.. Obdobné
stížnosti od občanů se dlouhodobě opakují a v minulosti byly řešeny ústním jednáním
(telefonicky popřípadě osobně) s vedoucími pracovníky společnosti. Jelikož se problém dosud
nepodařilo uspokojivě vyřešit, pověřilo OZ starostu obce k napsání dopisu společnosti AGRONA
Staré Město, a.s. s žádostí o zjednání nápravy.

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 15.03.2021

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
25.02.2021, č. 1/2021
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Prodej níže uvedených pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové:
- p.č. 17/2, výměra 302 m2, trvalý travní porost
- p.č. 17/6, výměra 205 m2, trvalý travní porost
- p.č. 17/7, výměra 245 m2, trvalý travní porost
- p.č. 43/1, výměra 289 m2, trvalý travní porost
- p.č. 702/91, výměra 231 m2, zahrada
- celková výměra prodávaných pozemků 1272 m2
- prodejní cena za všechny pozemky - 38.160,- Kč
- kupující pan Josef Němec, Staré Město 171, 569 32 Staré Město
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
2. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice
s Městskou knihovnou ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, IČ: 75003171.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
3. Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč společnosti Charita Moravská Třebová, Kostelní
náměstí 24/3, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 65189418, na provoz charitních sociálních služeb na
rok 2021.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá:
1. Starostovi obce podepsat s Městskou knihovnou ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02
Svitavy, IČ: 75003171, smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubice.
2. Starostovi obce uzavřít se společností Charita Moravská Třebová, Kostelní náměstí 24/3, 571 01
Moravská Třebová, darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na provoz charitních
sociálních služeb v roce 2021 ve výši 5.000,- Kč.
3. Starostovi obce napsat dopis společnosti AGRONA Staré Město, a.s., Staré Město 5, 569 32 Staré
Město, IČ: 25291394 s žádostí o řešení problému se znečišťováním vozovky a okolních ploch při
navážení krmiva do areálu živočišné výroby.
Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 15.03.2021
Sejmuto dne:
Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
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