Zasedání 26.10.2021

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 26.10.2021 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
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 19.10.2021 do 26.10.2021.
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Pavel Buriánek a paní Lucie Halvová.
Program:
1. Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové dotace na požární techniku.
2. Žádost o příspěvek na stavbu rodinného domu.
3. Postup obce při nedodání smlouvy o smlouvě budoucí k podružným kanalizačním řadům.
4. Protokol o provedené kontrole v MŠ k 30.06.2021.
5. Rozpočtové opatření č. 11/2021.
6. Různé.
Program byl schválen 6 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) OZ projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na
pořízení kalového čerpadla s příslušenství (pro jednotku SDH obce) do výše 70 % skutečných
celkových nákladů, maximálně však 25.000,- Kč a pověřilo starostu k podpisu této smlouvy.
2) OZ se seznámilo s žádostí pana Pavla Plevy, Dětřichov u M.T. 38, ze dne 15.09.2021 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.
3) Starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem projekční kanceláře, která zpracovává projektovou
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí akce "Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a
splašková kanalizace", na dodání podepsaných smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě s podepsaným situačním výkresem (dále jen „smlouva“) k pozemkům dotčených
stavbou do 30.11.2021. OZ po projednání schválilo termín 21.11.2021 jako poslední den k dodání
podepsané smlouvy. Pokud majitel nemovitosti nedodá na obecní úřad do tohoto data podepsanou
smlouvu, nebude kanalizační přípojka k této nemovitost zařazena do zpracovávané projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí akce "Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a
splašková kanalizace".
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4) Obecní zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole
v příspěvkové organizaci Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové ke dni 30.06.2021 ze dne
13.09.2021.
5) OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 11/2021 (dotace DSO Skupinový
vodovod, DDHIM MŠ a platby DPH) ve výši 172.000,- Kč.

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 15.11.2021
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
26.10.2021, č. 6/2021
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení
kalového čerpadla s příslušenstvím.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
2. Poskytnutí finančního daru při zahájení stavby RD ve výši 30.000,- Kč pro pana Pavla Plevu,
Dětřichov u M.T. 38.
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
3. Termín 21.11.2021 jako poslední den k dodání podepsané smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s podepsaným situačním výkresem k pozemkům dotčených stavbou.
Pokud majitel nemovitosti nedodá na obecní úřad do tohoto data podepsanou smlouvu, nebude
kanalizační přípojka k této nemovitost zařazena do zpracovávané projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí akce "Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV a splašková
kanalizace".
Hlasování: Pro - 6
Proti - 0
Zdrželo se - 0
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí:
1. Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola Dětřichov
u Moravské Třebové ke dni 30.06.2021 ze dne 13.09.2021.
2. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 11/2021 na 172.000,- Kč (dotace DSO Skupinový
vodovod, DDHIM MŠ a platby DPH).
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 programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 na
pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím.
2. Starostovi obce uzavřít s panem Pavlem Plevou, nar. 22.03.1990, bytem Dětřichov u M.T. 38,
darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru při zahájení stavby ve výši 30.000,- Kč.
Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 15.11.2021
Sejmuto dne:
Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
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