
Zasedání obecního zastupitelstva 
  

                                                                                                                        Číslo:  2 

 Datum: 26.04.2021 

 

Zápis: 

Přítomni: Tomáš Mrštný, Miroslav Flašar, Jitka Chloupková, Antonín Mrštný, Petra Křížová, 

Tomáš Klika, Josef Herzán 

Omluveni: Marian Krahulec, Iveta Burešová 

Hosté: 
 

Ověřovatelé zápisu: 

Miroslav Flašar, Petra Křížová 

Schváleno 7 hlasy 

 

Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný 

Schváleno 7 hlasy 

 

Program: 

1)  Pozemky + pronájem nebytových prostor 

2)  Závěrečný účet za rok 2021 ( Obec + Mateřská škola) 

3)  Řád veřejného pohřebiště 

4)  Různé 

Schváleno 7 hlasy 

 

ad1) 

 Pan Milan Medek a paní Markéta Maulerová požádali o prodej pozemkové parcely 

parcelní číslo 209/2 o výměře 348 m
2
. Zastupitelé žádost projednali a souhlasí s prodejem 

prodeje. Cena za 1m
2
 – 20,- Kč + DPH. Záměr prodeje vyvěšen dne 11.03.2021. Číslo záměru 

1/2021. 

Schváleno 7 hlasy 

 

 Zastupitelé obce Dětřichov projednali směnu pozemků dle geometrického plánu číslo 

498-2/2021, mezi Obcí Dětřichov a  Farmou Opatov. Dle geometrického plánu bude směněna 

pozemková parcela parcelní číslo 3572 o výměře 1649 m
2 

ve vlastnictví Farmy Opatov za 

pozemkovou parcelu parcelní číslo 3557/2 o výměře 1649 m
2
 ve vlastnictví Obce Dětřichov. 

Záměr směny vyvěšen dne 11.03.2021. Číslo záměru 1/2021. 

Schváleno 7 hlasy 

 

 Paní Bc. Miroslava Tužinská požádala o pronájem části obecního skladu. Účel 

pronájmu - skladování dílů na okna. 

Zastupitelé žádost projednali a souhlasí s pronájmem. Cena ročního pronájmu 2 000,- Kč + 

energie, doba pronájmu 2 roky, výpovědní lhůta 3 měsíce. Záměr pronájmu vyvěšen dne 

11.03.2021. Číslo záměru 1/2021. 

Schváleno 7 hlasy 

 

 



 Firma POLAK CZ požádala o odkup pozemkové parcely dle geometrického plánu 

číslo 501-123/2021 parcelní číslo 2303/61 o výměře 2 m
2
. 

Zastupitelé žádost projednali a rozhodli vyhlásit záměr prodeje. Cena za 1m
2
 - 60,-Kč + DPH. 

Schváleno 6 hlasy (proti 1 - Antonín Mrštný) 

 

 Pan Cyril Šedý a paní Lenka Kodytková požádali o pronájem pozemkové parcely 

parcelní číslo 283/11 o výměře 188 m
2 

a nebo její část. Zastupitelé žádost projednali a 

rozhodli vyhlásit záměr pronájmu na dobu určitou neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Cena 

pronájmu 5,- kč za 100 m
2
 

Schváleno 7 hlasy 

 

 Pan Zinecker požádal o prodej části pozemkové parcely parcelní číslo 3290. Na tento 

prodej byla daná podmínka, že vlastník sousední parcely přislíbí prodej části parcely panu 

Zineckerovi. Vlastník pan Ing. Dvořák potvrdil prodej části přilehlé parcely rodině pana 

Zineckera. Zastupitelé souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části 

pozemkové parcely parcelní číslo 3290, s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu a 

oprav odvodňovacího kanálu pro obec Dětřichov. 

Schváleno 7 hlasy 

 

 Paní PharmDr. Markel požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 1679/9 

vedené jako lesní pozemek a pozemkové parcely parcelní číslo 1679/11. 

Zastupitelé žádost projednali a zamítli prodej pozemkové parcely 1679/9 z důvodu, že tento 

pozemek není na prodej je určen k zalesnění. Dále na část pozemku 1679/11 bylo usnesením 

číslo 09/2019 schváleno rozdělení a to v rozsahu pozemků užívaných panem Kopeckým zbylá 

část pozemku zůstane nadále obci Dětřichov, která ji nebude zatím nabízet k prodeji. 

Zamítnuto 7 hlasy    
   

ad2) 

 Zastupitelé projednali Závěrečný účet za rok 2020 Obce a Mateřské školy Dětřichov. 

Schváleno 7 hlasy 

  

ad3) 

 Zastupitelé projednali nový Řád veřejného pohřebiště obce Dětřichov 

Schváleno  7 hlasy 

 

ad4) 

 Zastupitelé projednali možnost získání až 100 % na výsadbu stromů v obci. 

Bude oslovena firma Paměť krajiny s.r.o., která se těmito dotacemi zabývá a vypracuje pro 

obec projekt včetně podání žádosti o dotace. 

Zamítnuto 7 hlasy 

 

ad5)        

 Paní M. Drdlová podala žádost na řešení dopravní situace na horní cestě za okály. 

Na vyřešení nebezpečných křižovatek a zpomalení dopravy. 

Zastupitelstvo se s žádostí seznámilo a shodlo se s žadatelkou na osazení křižovatek 

dopravními zrcadly. Další postup bude řešen s Dopravním inspektorátem ve Svitavách. 

Snížení rychlosti značkou 30 Km/h, pozor děti, upozornění na křižovatku. 

Schváleno 7 hlasy 

 



 Společnost Linky bezpečí, z.s. požádala o finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč na 

provoz dětské krizové linky. 

Schváleno 7 hlasy 

 

 Byla projednány nabídky na vybudování nástupišť a prostoru pro umístění zastávek. 

Ze tří nabídek byla vybrána firma AKVASTAV Svitavy, která nabídla nejnižší cenu 526 760,- 

Kč včetně DPH. 

Schváleno 7 hlasy 

 

 

 

 

 

 

Usnesení: číslo  2/2021 

 

Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 26.04.2021 

  

 Schvaluje panu Milanu Medkovi a paní Markétě Maulerové prodej pozemkové 

parcely parcelní číslo 209/2 o výměře 348 m
2
. Cena za 1m

2
 – 20,- Kč + DPH. Záměr 

prodeje vyvěšen dne 11.03.2021. Číslo záměru 1/2021. 

  

 Schvaluje směnu pozemků dle geometrický plán číslo 498-2/2021, mezi Obcí 

Dětřichov a  Farmou Opatov. Záměr směny vyvěšen dne 11.03.2021. Číslo záměru 

1/2021. 

 

 Schvaluje paní Bc. Miroslavě Tužinské pronájem části obecního skladu. Účel 

pronájmu - skladování dílů na okna. Cena ročního pronájmu 2 000,- Kč + energie, doba 

pronájmu 2 roky, výpovědní lhůta 3 měsíce. Záměr pronájmu vyvěšen dne 11.03.2021. 

Číslo záměru 1/2021. 
 

 Schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely dle geometrického plánu 

číslo 501-123/2021 parcelní číslo 2303/61 o výměře 2 m
2
. Cena za 1m

2
 - 60,-Kč + DPH. 

 

 Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemkové parcely parcelní číslo 283/11 o 

výměře 188 m
2
. Cena ročního pronájmu 5,-Kč za 100m

2
, doba pronájmu neurčitá, 

výpovědní lhůta 1 rok. 

 

 Schvaluje pořízení geometrického plánu na rozdělení pozemkové parcely parcelní 

číslo 3290. 

 

 Zamítá žádost paní PharmDr. Markel na odkup pozemkové parcely parcelní číslo 

1679/9 a pozemkové parcely parcelní číslo 1679/11. 
 

 Schvaluje Roční závěrku a Závěrečný účet Obce Dětřichov za rok 2020 (schvaluje 

celoroční hospodaření za rok 2020) – bez výhrad, včetně zprávy o přezkumu 

hospodaření obce. 

 

 Schvaluje Účetní závěrku za rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Mateřská 

škola Dětřichov, okres Svitavy a schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 ve 

výši 486,42 Kč do fondu rezerv. 



 

Schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Dětřichov 

 

 Schvaluje vypracování projektu na ozelenění a zároveň vypracování žádosti pro 

dotace od společnosti Paměť krajiny s.r.o. 

 

 Schvaluje postup řešení žádosti na zlepšení dopravní situace na horní cestě za 

okály. 
 

Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč společnosti Linky bezpečí, 

z.s.   
 

Schvaluje nabídku firmy AKVASTAV Svitavy 

 

 
 

 

Zapisovatel: 

  Tomáš Mrštný  ………………………………... 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Miroslav Flašar ………………………………… 

 

Petra Křížová ………………………………….. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Vyvěšeno:   27.04.2021 

Svěšeno:      27.05.2021                                                                                                                         

Vyvěšeno elektronicky: 27.04.2021 
 

 

 


