Zasedání 20.05.2021

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 20.05.2021 v 18:00 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 11.05.2021 do 20.05.2021.
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Pavel Buriánek a paní Lucie Halvová.
Program:
1. Prodej pozemku v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 1048/2 (odděleno GP z p.č. 767/3 a
p.č. 1048).
2. Záměr pronájmu obecních pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 702/88 a p.č. 64/4.
3. Nákup A3 tiskárny Xerox.
4. Nákup nové pokladny do obecního obchodu (možnost napojení platebního terminálu).
5. Rozpočtová opatření v kompetenci starosty č. 1/2021 až 3/2021.
6. Různé.
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. 1048/2 výměra 92 m2, trvalý travní porost, cena 1.800,- Kč
- nově vzniklý pozemek, který byl oddělen GP č. 171-3085/2021 ze dne 22.01.2021 z p.č. 767/3 a
z p.č. 1048
- záměr prodeje schválen OZ 15.09.2020, usnesením č. 5/2020
- záměr vyvěšen na úřední desce od 04.05.2021 do 20.05.2021
- kupující Pavel Pleva, Dětřichov u M.T. 91, 571 01
- žádost podána dne 07.05.2021
2) OZ po projednání schválilo záměr pronájmu níže uvedených pozemků v obci a katastrálním území
Dětřichov u Moravské Třebové:
- p.č. 702/88, výměra 142 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace,
- p.č. 64/4, výměra 30 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace.
3) OZ schválilo nákup A3 tiskárny (multifunkční) XEROX dle zaslané cenové nabídky od firmy
MPcopy Svitavy. Tiskárna bude umístěna v mateřské škole.
4) OZ posoudilo nabídky na dodání nového pokladního systému s terminálem (možnost placení kartou)
do obecního obchodu. Po projednání schválilo nákup dotykové pokladny s terminálem dle zaslané
cenové nabídky od firmy KASA FIK s.r.o. Brno.
5) OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 01/2021 (úpravy okolí
autobusových zastávek a vrácení nevyčerpané dotace) ve výši 49.600,- Kč.
6) OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 02/2021 (dohody o provedení
práce na KD) ve výši 7.000,- Kč.
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7) OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 03/2021 (vodovodní přípojka a
dohody o provedení práce na KD) ve výši 20.500,- Kč.
8) Různé:
Starosta obce seznámil členy OZ s plněním usnesení č. 1/2021 z 25.02.2021 Zastupitelstvo obce
Dětřichov u M.T. ukládá:
- bod 1. - byla podepsána smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách,
- bod 2. - byla uzavřena darovací smlouva na provoz sociálních služeb s Charitou Moravská
Třebová,
- bod 3. - společnosti AGRONA Staré Město, a.s. byl odeslán dopis s žádostí o zjednání
nápravy ve věci znečišťování vozovky a okolních ploch při navážení krmiva do
areálu živočišné výroby. Místopředseda představenstva pan Čermák telefonicky
reagoval na zaslanou žádost a ujistil starostu obce o tom, že zaměstnanci firmy
budou pravidelně zajišťovat úklid vozovky. Dále pan Čermák nabídl možnost
zúčastnit se schůze zastupitelstva a reagovat osobně na podněty a připomínky
zastupitelů nebo ostatních přítomných.

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 28.06.2021

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
20.05.2021, č. 2/2021
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Prodej níže uvedeného pozemku v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové:
- p.č. 1048/2, výměra 92 m2, trvalý travní porost, cena 1.800,- Kč
- kupující pan Pavel Pleva, Dětřichov u M.T. 91, 571 01
Hlasování: Pro - 6

Proti - 0

Zdrželo se - 0

2. záměr pronájmu níže uvedených pozemků v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské
Třebové:
- p.č. 702/88, výměra 142 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace,
- p.č. 64/4, výměra 30 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace.
Hlasování: Pro - 6

Proti - 0

Zdrželo se - 0

3. Nákup A3 tiskárny (multifunkční) XEROX dle cenové nabídky od firmy MPcopy Svitavy.
Hlasování: Pro - 6

Proti - 0

Zdrželo se - 0

4. Nákup dotykové pokladny s terminálem dle cenové nabídky od firmy KASA FIK s.r.o. Brno.
Hlasování: Pro - 6

Proti - 0

Zdrželo se - 0

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 01/2021 na 49.600,- Kč (úpravy okolí
autobusových zastávek a vrácení nevyčerpané dotace).
2. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 02/2021 na 7.000,- Kč (dohody o provedení práce
na KD).
3. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 06/2021 na 20.500,- Kč (vodovodní přípojka a
dohody o provedení práce na KD.
Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 28.06.2021
Sejmuto dne:
Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
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