Zasedání 21.04.2022

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 21.04.2022 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: L. Kozlovský, L. Břicháč, P. Buriánek, L. Halvová, J. Kvapil
Nepřítomni: J. Štefka-omluven
Předsedající konstatoval, že obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pozvánka na schůzi OZ byla vyvěšena na úřední desce obce od 13.04.2022 do 21.04.2022.
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Pavel Buriánek a paní Lucie Halvová.
Program:
1. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce s PO MŠ Dětřichov u M.T.-změna výpovědní lhůty.
2. Záměr prodeje obecního pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 413/2.
3. Záměr pronájmu obecního pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 413/4.
4. Rozpočtová opatření.
5. Různé.
Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) OZ projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě o výpůjčce ze dne 10.11.2012 se zřízenou
příspěvkovou organizací Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u M.T. 82,
571 01, IČ: 70999414. Ve smlouvě se mění délka výpovědní lhůty na 6 let z důvodu dodržení
podmínek při udělení dotace na rekonstrukci školní zahrady včetně oplocení.
2) OZ po projednání schválilo záměr prodeje obecního pozemku p.č. 413/2, ovocný sad, výměra
1044 m2, v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.
3) OZ po projednání schválilo záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 413/4, ovocný sad, výměra
193 m2, v obci a katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.
4) OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 01/2022 (mezníky pro
vyznačení hranic pozemků, humanitární pomoc pro Ukrajinu a platby DPH) ve výši
16.500,- Kč.
5) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 02/2022 (příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích) ve výši 20.400,- Kč.
6) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 03/2022 (příspěvek ke zmírnění negativních dopadů
působnosti zákona o kompenzačním bonusu - COVID-19) ve výši 12.600,- Kč.
7) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 04/2022 (neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na opravu místních komunikací v obci) ve výši 100.000,- Kč.
8) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 05/2022 (neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na provozování prodejny smíšeného zboží) ve výši 130.000,- Kč.
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9) Starosta obce seznámil členy OZ:
- s nutností provést opravu nefunkčních hromosvodů na budově č.p. 82 (MŠ+OÚ).
- s tím, že prádelna Moravská Třebová ukončuje k 31.05.2022 svoji činnost. Jelikož došlo ke
skokovému navýšení ceny za praní a nyní se zkomplikovala i dostupnost této služby,
rozhodli zastupitelé o nákupu pračky a sušičky pro potřeby MŠ v celkové ceně do
40.000,- Kč. Starosta po dohodě s ředitelkou MŠ rozhodne o umístění spotřebičů a zajistí
úpravu zvolených prostor pro jejich instalaci.
- s potřebou výměny osvětlení v prostorách obecního úřadu a chodby v MŠ. Stávající
osvětlovací tělesa jsou již stará a při údržbě dochází k rozpadání plastových částí.

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 02.05.2022
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
21.04.2022, č. 2/2022

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce ze dne 10.11.2012 se zřízenou příspěvkovou organizací
Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u M.T. 82, 571 01,
IČ: 70999414.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

2. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 413/2, ovocný sad, výměra 1044 m2, v obci a
katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

3. Záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 413/4, ovocný sad, výměra 193 m2, v obci a
katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

4. Rozpočtové opatření č. 02/2022 ve výši 20.400,- Kč (příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích).
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

5. Rozpočtové opatření č. 03/2022 ve výši 12.600,- Kč (příspěvek ke zmírnění negativních
dopadů působnosti zákona o kompenzačním bonusu - COVID-19).
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

6. Rozpočtové opatření č. 04/2022 ve výši 100.000,- Kč (neinvestiční dotace z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na opravu místních komunikací v obci).
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

7. Rozpočtové opatření č. 05/2022 ve výši 130.000,- Kč (neinvestiční dotace z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na provozování prodejny smíšeného zboží).
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

8. Nákup pračky a sušičky pro potřeby MŠ v celkové ceně do 40.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0
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Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty č. 05/2021 ve výši 16.500,- Kč (mezníky pro
vyznačení hranic pozemků, humanitární pomoc pro Ukrajinu a platby DPH).

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 02.05.2022
Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
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