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

konalo 20.07.2021 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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

Nepřítomni: L. Halvová-omluvena 

Předsedající konstatoval, že obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Pozvánka na schůzi OZ byla vyvěšena na úřední desce obce od 12.07.2021 do 20.07.2021. 

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička. 

Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ladislav Břicháč a pan Jiří Kvapil. 

Program:  

1. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2021 pro Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska. 

2. Výběr dodavatele nových herních prvků na zahradě MŠ. 

3. Výběr dodavatele na výměnu stávajícího oplocení zahrady MŠ. 

4. Schválení 10 % podílu na nákladech spojených s investicemi do vodovodu. 

5. Různé. 

Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva. 

Průběh:  

1) OZ projednalo žádost DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 72053453, o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2021 ve výši 10.313,- Kč. 

Jedná se o dotaci na akci „Oprava akumulace 2x1000 m3 vodojemu „Závodiště“, na parcelách       

č.st. 387 a 2157/9, k.ú. Staré Město“ a na výkon technického dozoru investora. Výše požadované 

dotace je vypočítána podle počtu obyvatel obcí dotčených stavbou. Po projednání žádosti OZ 

poskytnutí dotace schválilo a pověřilo starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. 

2) OZ vyhodnotilo zaslané cenové nabídky (viz přiložená zpráva o posouzení a vyhodnocení nabídek) na 

provedení akce „Doplnění herních prvků do zahrady MŠ“ a jako dodavatele vybralo firmu Bonita 

Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795. 

3) OZ vyhodnotilo zaslané cenové nabídky (viz přiložená zpráva o posouzení a vyhodnocení nabídek) na 

provedení akce „Výměna stávajícího oplocení zahrady MŠ“ a jako dodavatele vybralo firmu Luboš 

Němec, Radišov 66, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 73583065. 

4) Na členské schůzi DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska dne 22.06.2021 bylo by rozhodnuto, 

že zastupitelstva všech členských obcí svazku projednají návrh Směrnice č. 18/2021 o způsobu 

financování Plánu obnovy. Z návrhu směrnice vyplývá, že při výměně, popřípadě přeložce vodovodu 

bude u obce dotčené stavbou do 300 obyvatel podíl na nákladech stavby činit 10 % hodnoty díla. OZ 

po projednání návrh Směrnice schválilo. 
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5) Starosta obce seznámil členy OZ: 

- se záměrem objednat vyfrézování pařezů po pokácených stromech (u obchodu a dolní zastávky, 

u MŠ a u splávku). 

- s nutností pokácet jasan u splávku, u kterého se ulomila větev a strom ohrožuje okolí. Bude 

oslovena firma, která v obci provádí kácení problematických stromů. 

- s tím, že lesní hospodář vybere podle požadavků v obecním lese stromy potřebné k vybudování 

dřevěného posezení u obchodu. 

- možností zaslat finanční příspěvek nějaké konkrétní obci postižené tornádem. 

- s otázkou, zda budeme v příštím roce žádat PK o dotaci z POV, popřípadě na jakou akci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Břicháč Ladislav  …………………………………………. 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří  …………………………………………. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 13.09.2021   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 

20.07.2021, č. 4/2021 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje: 

1. Poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2021 ve výši 10.313,- Kč DSO Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 72053453. 

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

2. Provedení akce „Doplnění herních prvků do zahrady MŠ“ firmou Bonita Group Service s.r.o., 

Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ze dne 

09.06.2021. 

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

3. Provedení akce „Výměna stávajícího oplocení zahrady MŠ“ firmou Luboš Němec, Radišov 66, 

571 01 Moravská Třebová, IČ: 73583065 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ze dne 

01.07.2021. 

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

4. Návrh Směrnice DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska č. 18/2021 o způsobu financování 

Plánu obnovy. 

Hlasování: Pro - 4  Proti - 0  Zdrželo se - 1 

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá: 

1. Starostovi obce uzavřít s DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 72053453 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2021 ve výši 

10.313,- Kč. 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Břicháč Ladislav  …………………………………………. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří  …………………………………………. 

 

 

 

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

 

Vyvěšeno dne: 13.09.2021   Sejmuto dne: 

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

http://www.detrichovumt.cz/

