Zasedání 30.06.2022

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 30.06.2022 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 20.06.2022 do 30.06.2022.
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Lucie Halvová a pan Jiří Kvapil.
Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2021.
2. Účetní závěrka obce za rok 2021.
3. Účetní závěrka MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2021.
4. Vypořádání HV MŠ Dětřichov u M.T. za rok 2021.
5. Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy
venkova na provozování prodejny smíšeného zboží.
6. Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy
venkova na opravu místních komunikací.
7. Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace pro jednotku SDH na pořízení
elektrocentrály s příslušenstvím.
8. Žádost o příspěvek na stavbu rodinného domu.
9. Prodej obecního pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 413/2.
10. Pronájem obecního pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 413/4.
11. Platy zaměstnanců a odměny ze smluv.
12. Stanovení počtu volených členů zastupitelstva obce.
13. 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 2021, který byl včetně příloh vyvěšen na úřední desce od 08.06.2022.
OZ poté schválilo závěrečný účet za rok 2021 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 2021.
3) OZ schválilo účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u
Moravské Třebové za rok 2021.
4) Na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Dětřichov u Moravské Třebové ze dne 10.06.2022
schválilo OZ vypořádání hospodářského výsledku MŠ za rok 2021 tak, že HV k 31.12.2021 ve
výši +4.841,98 Kč bude v plné výši převeden do rezervního fondu.
5) OZ po projednání schválilo smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na akci
„Provozování prodejny smíšeného zboží“ ve výši 130.000,- Kč.
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6) OZ po projednání schválilo smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na akci
„Oprava místních komunikací v obci“ ve výši 60 % ze skutečných nákladů max. 100.000,- Kč.
7) OZ po projednání schválilo smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na pořízení elektrocentrály
s příslušenstvím pro jednotku SDH ve výši 70 % ze skutečných celkových nákladů max.
30.000,- Kč.
8) OZ se seznámilo s žádostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 06.06.2022 o příspěvek při zahájení stavby rodinného domu. Po
projednání této žádosti OZ schválilo žadateli poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč.
9) OZ projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne
13.06.2022 (doručeno 14.06.2022) o koupi obecního pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u
Moravské Třebové:
- p.č. 413/2, výměra 1044 m2, ovocný sad, cena 10.440,- Kč,
- záměr prodat parcelu byl schválen OZ dne 21.04.2022 usnesením č. 2/2022,
- záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 13.06.2022 do 30.06.2022.
Poté OZ schválilo prodej výše uvedeného pozemku žadateli.
10) OZ projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 16.06.2022
(doručeno 21.06.2022) o koupi obecního pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské
Třebové:
- p.č. 413/2, výměra 1044 m2, ovocný sad, cena 10.440,- Kč,
- záměr prodat parcelu byl schválen OZ dne 21.04.2022 usnesením č. 2/2022,
- záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 13.06.2022 do 30.06.2022.
Poté OZ neschválilo prodej výše uvedeného pozemku žadateli.
11) OZ projednalo a schválilo pronájem pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové:
- p.č. 413/4, výměra 193 m2, ovocný sad,
- záměr pronajmout parcelu byl schválen OZ 21.04.2022, usnesením č. 2/2022,
- záměr o pronajmutí byl vyvěšen na úřední desce od 13.06.2022 do 30.06.2022,
- cena pronájmu 28,- Kč/rok, tj. 0,14 Kč/m2,
- nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, žádost podána 14.06.2022.
12) OZ po projednání schválilo s účinností od 01.07.2022 navýšení platu prodavačky o
1.500,- Kč/měsíc, platu obecního zaměstnance o 1.000,- Kč/měsíc, odměny z mandátní
smlouvy pro lesního hospodáře o 2.000,- Kč/měsíc a odměny ze smlouvy pro účetního o
3.000,- Kč/měsíc.
13) OZ po projednání stanovilo počet členů Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové pro
volební období 2022 - 2026 na 7 zastupitelů.
14) Různé:
- Prohlídkou obecního mostu k seníku (zvětšující se díra ve vozovce) bylo zjištěno, že
mostní konstrukce vykazuje známky poškození (odloupnutý beton, viditelné prohnutí
střední části). OZ pověřilo starostu oslovením statika, který posoudí stav a bezpečnost
mostu. Dále bude starosta kontaktovat vedení společnosti AGRONA Staré Město a.s.
s žádostí o spolufinancování případné opravy mostu.
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- Z důvodu snížení spotřeby elektrické energie na provoz veřejného osvětlení starosta zadá
vypracování cenové nabídky na výměnu stávajících světelných prvků za LED lampy.

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 25.07.2022
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
30.06.2022, č. 3/2022

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Dětřichov u Moravské Třebové za rok 2021 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 2021.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

3. Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské
Třebové za rok 2021.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

4. Převod zisku Mateřské školy Dětřichov u M.T. za rok 2021 v celkové výši 4.841,98 Kč do
rezervního fondu.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

5. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na akci „Provozování prodejny
smíšeného zboží“.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

6. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na akci „Oprava místních
komunikací v obci“.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

7. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím pro jednotku
SDH.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

8. Poskytnutí finančního daru při zahájení stavby RD ve výši 30.000,- Kč pro xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se – 0

9. Prodej níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové:
- p.č. 413/2, výměra 1044 m2, ovocný sad, cena 10.440,- Kč
- kupující xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0
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10. Pronájem níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové:
- p.č. 413/4, výměra 193 m2, ovocný sad, nájemné 28,- Kč/rok,
- nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

11. S účinností od 01.07.2022 navýšení platu prodavačky o 1.500,- Kč/měsíc, platu obecního
zaměstnance o 1.000,- Kč/měsíc, odměny z mandátní smlouvy pro lesního hospodáře o
2.000,- Kč/měsíc a odměny ze smlouvy pro účetního o 3.000,- Kč/měsíc.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

12. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové pro volební
období 2022 - 2026 na 7 zastupitelů.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a neschvaluje:
1. Prodej níže uvedeného pozemku v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové:
- p.č. 413/2, výměra 1044 m2, ovocný sad, cena 10.440,- Kč
- žadatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování: Pro - 0

Proti - 5

Zdrželo se - 0

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatelka zápisu: Halvová Lucie

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Kvapil Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 25.07.2022
Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
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