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

konalo 23.06.2021 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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

Nepřítomni: L. Břicháč-omluven 

Předsedající konstatoval, že obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Pozvánka na schůzi OZ byla vyvěšena na úřední desce obce od 16.06.2021 do 23.06.2021. 

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička. 

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

Program:  

1. Závěrečný účet obce za rok 2020. 

2. Účetní závěrka obce za rok 2020. 

3. Účetní závěrka MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2020. 

4. Vypořádání HV MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2020. 

5. Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova na 

provozování prodejny smíšeného zboží. 

6. Žádost o příspěvek na stavbu rodinného domu. 

7. Rozpočtové opatření č. 4/2021 ve výši 100.000,- Kč (dotace na provoz obchodu). 

8. Opravy místních komunikací. 

9. Různé. 

Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva. 

Průběh:  

1) Účetní obce seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu obce Dětřichov u Moravské 

Třebové za rok 2020, který byl včetně příloh vyvěšen na úřední desce od 21.05.2021. OZ poté 

schválilo závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Dále OZ 

vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

2) OZ schválilo účetní závěrku obce Dětřichov u Moravské Třebové za rok 2020. 

3) OZ schválilo účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské 

Třebové za rok 2020. 

4) Na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Dětřichov u Moravské Třebové ze dne 18.06.2021 

schválilo OZ vypořádání hospodářského výsledku MŠ za rok 2020 tak, že HV k 31.12.2020 ve výši    

-48.624,66 Kč bude v plné výši uhrazen z rezervního fondu. 

5) 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. 

6) OZ se seznámilo s žádostí paní Ludmily Komárkové, Dětřichov u M.T. 45, ze dne 17.05.2021 o 

příspěvek na stavbu rodinného domu. Po projednání této žádosti OZ schválilo žadateli poskytnutí 

finančního daru ve výši 30.000,- Kč a pověřilo starostu uzavřením darovací smlouvy. 

7) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020 (neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na akci „Provozování prodejny smíšeného zboží“) ve výši 100.000,- Kč. 
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8) OZ po projednání schválilo provedení oprav místních komunikací (cesta od prasečáku k č.p. 38 a 

propustek u č.p. 36) do maximální výše 100.000,- Kč. 

9) Starosta obce seznámil členy OZ: 

- se záměrem rozdělit obecní pozemek p.č. 413/2 GP na dvě části (oddělí se část pozemku, kudy 

vedou sítě). 

- se záměrem provedení úprav v okolí horní zastávky (vysazení okrasných nízkých dřevin). 

- se záměrem vybudovat na place u obchodu dřevěné posezení s informační tabulí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 19.07.2021   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 

23.06.2021, č. 3/2021 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje: 

 

1. Závěrečný účet obce Dětřichov u Moravské Třebové za rok 2020 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

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

 

2. Účetní závěrku obce Dětřichov u Moravské Třebové za rok 2020. 

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

 

3. Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové za 

rok 2020. 

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

 

4. Úhradu ztráty Mateřské školy Dětřichov u M.T. za rok 2020 v celkové výši 48.624,66 Kč z 

rezervního fondu. 

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

 

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

akci „Provozování prodejny smíšeného zboží“. 

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

 

6. Poskytnutí finančního daru při zahájení stavby RD ve výši 30.000,- Kč pro paní Ludmilu 

Komárkovou, Dětřichov u M.T. 45. 

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

 

7. Rozpočtové opatření č. 4/2021 na 100.000,- Kč (neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova 

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

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

 

8. Provedení oprav místních komunikací (cesta od prasečáku k č.p. 38 a propustek u č.p. 36) do 

maximální výše 100.000,- Kč. 

Hlasování: Pro - 5  Proti - 0  Zdrželo se - 0 
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Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá: 

 

1. 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“. 

 

2. Starostovi obce uzavřít s paní Ludmilou Komárkovou, nar. 18.07.1987, bytem Dětřichov u M.T. 

45, darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru při zahájení stavby ve výši 30.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 19.07.2021   Sejmuto dne: 

 

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

http://www.detrichovumt.cz/

