Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 9
Datum: 09.11.2020
Zápis:
Přítomni: Tomáš Mrštný, Tomáš Klika, Miroslav Flašar, Jitka Chloupková, Iveta Burešová,
Antonín Mrštný
Omluveni: Petra Křížová, Marian Krahulec, Josef Herzán
Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Flašar, Jitka Chloupková
Schváleno 6 hlasy
Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný
Schváleno 6 hlasy
Program:
1) Pozemky
2) Návrh Rozpočtu na rok 2021
3) Pojištění majetku Obce
4) Smlouva o zřízení služebnosti ČEZ Distribuce
5) Různé
Schváleno 6 hlasy
ad1)
Pan Josef Menšík požádal o prodloužení nájmu pozemkové parcely parcelní číslo
3348 o výměře 12476 m2. Zastupitelé žádost projednali a rozhodli pronajmou pozemek na
dobu 5 let za roční nájem 4000,- Kč za 1 ha. Záměr pronájmu číslo 5/2020 zveřejněn dne
07.10.2020.
Schváleno 6 hlasy
Farma Opatov požádala o prodloužení nájmu na část pozemkové parcely parcelní čísla
3570 o výměře cca 1470 m2. Dále na pozemkové parcely parcelní číslo 3557 o výměře
34650m2, 3537 o výměře 30748 m2, 3536 o výměře 4252 m2, 3558 o výměře 1063m2.
Zastupitelé žádost projednali a rozhodli pronajmout pozemky na dobu 5 let za roční nájem
5000,- Kč za 1 ha. Záměr pronájmu číslo 5/2020 zveřejněn dne 07.10.2020.
Schváleno 6 hlasy
Pan Zinecker Marek, paní Kvochová Simona a paní Zineckerová Jitka požádali o
odkup pozemků parcelní čísla 1382/43 o výměře 104 m2, 1382/46 o výměře 23 m2 a 1382/45
o výměře 60 m2 dle geometrického plánu číslo 467-173/2019. Uvedené pozemky jsou
součástí oplocené zahrady ve spoluvlastnictví žadatelů.
Zastupitelé žádost projednali a rozhodli prodat pozemkové parcely parcelní čísla
1382/43 o výměře 104 m2, 1382/46 o výměře 23 m2 a 1382/45 o výměře 60 m2 dle
geometrického plánu číslo 467-173/2019. Cena za 1m2 je 40,- Kč + DPH + podíl na
vypracování geometrického plánu.
Schváleno 6 hlasy

Ad2)
Byl projednán návrh Rozpočtu obce na rok 2021 v příjmech a výdajích 7.290.000,- Kč
Schváleno 6 hlasy

ad3)
Byly projednány nabídky od pojišťoven na pojištění veškerého nemovitého majetku
Obce.
Po vyhodnocení nabídek byla vybrána nabídka od pojišťovny UNIQA
Schváleno 6 hlasy
ad4)
Byla projednána smlouva o smlouvě budoucí o zřizení služebnosti inženýrské sítě a
dohoda o umístění stavby pro ČEZ Distribuce číslo smlouvy IV-12-2021481/VB/1
Schváleno 6 hlasy

Usnesení: číslo 9/2020
Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 09.11.2020
- Schvaluje panu Menšíkovi prodloužení nájmu pozemkové parcely parcelní číslo 3348 o
výměře 12476 m2, na dobu 5 let za roční nájem 4000,- Kč za 1 ha.
- Schvaluje Farmě Opatov prodloužení nájmu na část pozemkové parcely parcelní čísla
3570 o výměře cca 1470 m2. Dále na pozemkové parcely parcelní číslo 3557 o výměře
34650m2, 3537 o výměře 30748 m2, 3536 o výměře 4252 m2 a 3558 o výměře 1063m2, na
dobu 5 let za roční nájem 5000,- Kč za 1 ha.
- Schvaluje paní Kvochové, Zineckerové a panu Zinekerovi odkup pozemků parcelní
čísla 1382/43 o výměře 104 m2, 1382/46 o výměře 23 m2 a 1382/45 o výměře 60 m2 dle
geometrického plánu číslo 467-173/2019 a to v podílech paní Kvochová 1/6, paní
Zinekerová 4/6 a pan Zinecker 1/6, cena za 1m2 je 40,- Kč + DPH + podíl na vypracování
geometrického plánu.
- Schvaluje návrh Rozpočtu obce na rok 2021 v příjmech a výdajích 7.290.000,- Kč
- Schvaluje nabídku pojišťovny Uniqa na pojištění veškerého nemovitého majetku
Obce.
- Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřizení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby pro ČEZ Distribuce číslo smlouvy IV-12-2021481/VB/1

Zapisovatel:
Tomáš Mrštný: ………………………………...
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Flašar: …............................................…
Jitka Chloupková: …………………………….

Vyvěšeno: 12.11.2020
Svěšeno: 12.12.2020
Vyvěšeno elektronicky: 12.11.2020

