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Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová 

Bankovní spojení: KB, a.s. Svitavy, č.ú. 31220591/0100, IČO: 00579491, DIČ: CZ00579491 

tel.: 704 790 531, e-mail: obec@detrichovumt.cz 
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Úřední hodiny: pondělí 16
00

 - 18
00

 

 

Tel.: starosta: 607 020 707      účetní: 732 588 810 

 

I N F O R M A C E 
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného  

Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové 

Obecní úřad Dětřichov u Moravské Třebové v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, svolaného dosavadním starostou obce Lubomírem 
Kozlovským v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.  

Místo konání: 
  

Obec Dětřichov u Moravské Třebové – zasedací místnost obecního úřadu,  
                                                                          Dětřichov u Moravské Třebové č. p. 82 

Doba konání: 22.10.2022 od 16:00 hodin 

Navržený  
program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce 

uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  

6) Prodej obecních pozemků v obci a k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové  
p.č. 1206/4, p.č. 1208/2, p.č. 1213/2, p.č. 1214/2, p.č. 1224/2,                 
p.č. 1236/2, p.č. 1237/2, p.č. 1243/2, p.č. 1243/4, p.č. 1243/8,                 
p.č. 1281/2 a p.č. 1281/4 

7) Smlouva s ŘSD ČR o podmínkách provedení stavby „D35 Opatovec - Staré 
Město“ 

8) Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene - služebnosti 
(přípojka na pozemku p.č. 57/1) 

9) Diskuse 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib. 

V obci Dětřichov u Moravské Třebové, dne 14.10.2022 

 

 
.......................................................................................... 
  dosavadní starosta obce Dětřichov u M.T. 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.10.2022     Sejmuto z úřední desky dne: 22.10.2022 

http://www.detrichovumt.cz/

