Zasedání 16.03.2022

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 16.03.2022 v 17:00 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 07.03.2022 do 16.03.2022.
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Pavel Buriánek a pan Jiří Štefka.
Starosta obce navrhl doplnění programu uvedeného na pozvánce o následující bod:
- úhrada nákladů spojených s dopravou žáků MŠ na kurzy plavání
Doplnění programu bylo schváleno 5 hlasy členů zastupitelstva.
Program:
1. Žádost o příspěvek na stavbu rodinného domu.
2. Sjednání předkupního práva v Nájemní smlouvě na pronájem pozemků v obci a k.ú. Dětřichov u
Moravské Třebové p.č. 702/88 a p.č. 64/4.
3. Rozvoj vysokorychlostních optických sítí v ORP Moravská Třebová.
4. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy.
5. Záměr prodeje obecního pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 740/1.
6. Zrušení záměru prodeje obecního pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové
p.č. 413/2, který byl vyvěšen na úřední desce obce od 13.08.2018 do 10.09.2018.
7. Úhrada nákladů spojených s dopravou žáků MŠ na kurzy plavání.
8. Různé.
Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) OZ se seznámilo s žádostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 07.12.2021 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.
2) OZ na svém zasedání dne 08.09.2021 usnesením č. 5/2021 schválilo pronájem pozemků p.č. 702/88
a pozemku p.č. 64/4, oba v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové. Vybraný nájemce vznesl
požadavek, aby v uzavírané nájemní smlouvě bylo uvedeno, že se pronajímatel zavazuje při
případném prodeji výše uvedených pozemků tyto přednostně nabídnout nájemci. OZ tento
požadavek po projednání schválilo.
3) Dne 25.01.2022 se na obecním úřadě uskutečnila schůzka se zástupci Pardubického kraje na téma
rozvoje vysokorychlostních optických sítí v ORP Moravská Třebová. Za obec se schůzky zúčastnili
starosta a místostarosta obce. Zástupci PK požádali zastupitele o projednání a přijetí stanoviska
k následujícím otázkám:
a) varianta ukončení krajské infrastruktury (optických sítí) na území obce - OZ po projednání
schválilo variantu ukončení datové infrastruktury v majetku PK v prostorách OÚ a to
formou uzamykatelné skříně.
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b) zájem o tzv. přípolož vlastních chrániček na optická vlákna - OZ po projednání schválilo
zájem o využití přípolože vlastních chrániček do zamýšlené akce Pardubického kraje na
území obce a žádá PK o vyčíslení finanční spoluúčasti.
c) hlavní strategické body k zavedení optického signálu - OZ po projednání schválilo dva
strategické body pro přednostní zavedení optického signálu. Jedná se o objekt Obecního
úřadu a o objekt obchodu.
4) OZ projednalo a schválilo Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 (stavba příjezdové komunikace
a trubního vedení k ČOV) a pověřilo starostu k podpisu této smlouvy.
5) OZ po projednání neschválilo záměr prodeje obecního pozemku p.č. 740/1, ostatní plocha-ostatní
komunikace, výměra 510 m2, v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové. Parcela je
dotčená zamýšlenou stavbou splaškové kanalizace a případný prodej by v současné době
zkomplikoval probíhající územní řízení. Po vybudovaní splaškové kanalizace v obci je možné záměr
prodeje projednat znovu.
6) OZ projednalo a schválilo zrušení záměru prodeje obecního pozemku p.č. 413/2, ovocný sad,
výměra 1237 m2, v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové, který byl vyvěšen na úřední desce
obce od 13.08.2018 do 10.09.2018.
7) OZ po projednání schválilo úhradu nákladů spojených s dopravou žáků MŠ na kurzy plavání
v bazénu v Mohelnici. Po předběžném jednání s dopravcem se jedná cca o 35.000,- Kč a faktura
bude vystavená na Obec Dětřichov u M.T..

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Štefka Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 28.03.2022
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
16.03.2022, č. 1/2022
Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Poskytnutí finančního daru při zahájení stavby RD ve výši 30.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

2. Sjednání předkupního práva v nájemní smlouvě na pronájem pozemků p.č. 702/88 a pozemku
p.č. 64/4, oba v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

3. Ukončením datové infrastruktury (optických sítí) v majetku Pardubického kraje v prostorách
Obecního úřadu na adrese Dětřichov u Moravské Třebové 82, a to formou uzamykatelné skříně
(tzv. RACK). Za tímto účelem umožní obec uložení optických sítí v majetku Pardubického kraje
do pozemku v majetku obce s parcelním číslem 34/3. Bližší podmínky užívání prostor v majetku
obce pro tyto účely budou specifikovány vzájemnou dohodou.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

4. Zájem o využití přípolože vlastních chrániček do zamýšlené akce Pardubického kraje na území
obce a žádá Pardubický kraj o vyčíslení finanční spoluúčasti.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

5. Dva strategické body pro přednostní zavedení optického signálu. Jedná se o objekt Obecního
úřadu na adrese Dětřichov u Moravské Třebové 82 a o objekt obchodu na adrese Dětřichov u
Moravské Třebové 85.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

6. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

7. Zrušení záměru prodeje obecního pozemku p.č. 413/2, ovocný sad, výměra 1237 m2, v obci a
k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové, který byl vyvěšen na úřední desce obce od 13.08.2018 do
10.09.2018.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

8. Úhradu nákladů spojených s dopravou žáků MŠ na kurzy plavání v bazénu v Mohelnici ve výši
cca 35.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0
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Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a neschvaluje:
1. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 740/1, ostatní plocha-ostatní komunikace, výměra 510 m2,
v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.
Hlasování: Pro - 0

Proti - 4

Zdrželo se - 1

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové ukládá:
1. Starostovi obce uzavřít s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru při zahájení stavby ve výši 30.000,- Kč.
2. Starostovi obce uzavřít s firmou Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
IČ: 70890013 Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti .

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Štefka Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 28.03.2022
Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
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