Zasedání 29.08.2022

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové, které se
konalo 29.08.2022 v 18:00 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 22.08.2022 do 29.08.2022.
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Radek Růžička.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Pavel Buriánek a pan Jiří Štefka.
Program:
1. Vklad majetku do DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska.
2. Odpuštění nedobytných pohledávek.
3. Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prklišov.
4. Cenová nabídka na opravu příkopu u č.p. 19.
5. Cenová nabídka na výměnu stávajících světelných prvků za LED lampy a opravu
hromosvodu na budově č.p. 82.
6. Zápisy do obecní kroniky za roky 2017 - 2019.
7. Obec Dětřichov u M.T. - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025.
8. Mateřská škola Dětřichov u M.T. - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025.
9. Rozpočtová opatření.
10. Různé.
Program byl schválen 5 hlasy členů zastupitelstva.
Průběh:
1) OZ po projednání schválilo vklad dlouhodobého hmotného investičního majetku obce
Dětřichov u M.T. v celkové hodnotě 12.343,- Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Moravskotřebovska (vodovodní přípojka k novostavbě RD pod kapličkou). Majetek
bude vložen do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska ke dni
31.08.2022.
2) Starosta předložil OZ seznam nedobytných pohledávek. Jedná se o neuhrazené poplatky za
komunální odpad v celkové výši 8.120,- Kč, neuhrazené poplatky za psy v celkové výši 200,Kč, neuhrazené nájemné za pronájem hospody v celkové výši 23.000,- Kč a nevrácené
přeplatky za elektrickou energii v celkové výši 15.866,- Kč. OZ po pojednání schválilo
odpuštění těchto nedobytných pohledávek.
3) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo předložený Plán společných zařízení v rámci
komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území
Prklišov (část zasahující do k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové) podle § 9 odst. 11 zákona
č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona
č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů.
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4) OZ projednalo cenovou nabídku od firmy ZEDOSPOL s.r.o., Mladějov na Moravě 6, 569 35
Mladějov na Moravě, IČ: 28296621, na opravu příkopu u č.p. 19. OZ poté schválilo provedení
této opravy v rozsahu projednané cenové nabídky. Oprava proběhne v průběhu roku 2023
s možným využitím dotace z POV Pardubického kraje.
5) OZ projednalo cenovou nabídku od firmy Zdeněk Schreiber, U hřiště 277, 569 42 Chornice,
IČ: 88620387, na výměnu svítidel VO za LED lampy. OZ poté schválilo provedení výměny
svítidel VO v rozsahu projednané cenové nabídky. Jelikož cenová nabídka na opravu
hromosvodu na budově č.p. 82 nebyla dosud firmou Zdeněk Schreiber zaslána, nemůže se
tímto bodem OZ zabývat.
6) Obecní zastupitelstvo se seznámilo se zápisy do obecní kroniky za roky 2017 až 2019. Poté
zápisy schválilo.
7) OZ projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Dětřichov u Moravské Třebové
na roky 2023 - 2025.
8) OZ projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na roky 2023 - 2025.
9) OZ po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 06/2022 (úprava rozpočtu k 31.07.2022) ve
výši 127.000,- Kč.
10) Různé.

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Štefka Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 26.09.2022
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
29.08.2022, č. 4/2022

Zastupitelstvo Obce Dětřichov u Moravské Třebové projednalo a schvaluje:
1. Vklad dlouhodobého hmotného investičního majetku obce Dětřichov u M.T. v celkové
hodnotě 12.343,- Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
(vodovodní přípojka k novostavbě RD pod kapličkou). Majetek bude vložen do
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska ke dni 31.08.2022.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

2. Odpuštění nedobytných pohledávek. Jedná se o neuhrazené poplatky za komunální odpad
v celkové výši 8.120,- Kč, neuhrazené poplatky za psy v celkové výši 200,- Kč, neuhrazené
nájemné za pronájem hospody v celkové výši 23.000,- Kč a nevrácené přeplatky za
elektrickou energii v celkové výši 15.866,- Kč.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

3. Předložený Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav
s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Prklišov (část zasahující do
k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové) podle § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb. o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

4. Provedení opravy příkopu u č.p. 19 v ceně a rozsahu dle projednané cenové nabídky firmy
ZEDOSPOL s.r.o., Mladějov na Moravě 6, 569 35 Mladějov na Moravě, IČ: 28296621.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

5. Provedení výměny svítidel VO v ceně a rozsahu dle projednané cenové nabídky firmy
Zdeněk Schreiber, U hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ: 88620387.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

6. Zápisy do obecní kroniky za roky 2017 až 2019.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Dětřichov u Moravské Třebové na roky 2023 - 2025.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

8. Střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Dětřichov u
Moravské Třebové na roky 2023 - 2025.
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se – 0
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9. Rozpočtové opatření č. 06/2022 na 127.000,- Kč (úprava rozpočtu k 31.07.2022).
Hlasování: Pro - 5

Proti - 0

Zdrželo se - 0

Zapisovatel: Růžička Radek

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Buriánek Pavel

………………………………………….

Ověřovatel zápisu: Štefka Jiří

………………………………………….

Starosta obce: Kozlovský Lubomír

………………………………………….

Vyvěšeno dne: 26.09.2022
Ve stejném období byl dokument vyvěšen i na internetových stránkách obce www.detrichovumt.cz.
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