
Zasedání obecního zastupitelstva 
 

                                                                                                                           Číslo:  2 

                                                                                                       Datum: 07.03.2022 

 

 

Zápis: 

Přítomni: Tomáš Mrštný, Miroslav Flašar, Jitka Chloupková, Tomáš Klika, 

                  Marian Krahulec, Antonín Mrštný, Josef Herzán, Iveta Burešová 

                  

Omluveni: Petra Křížová 

 

Hosté: 

 

Ověřovatelé zápisu: Iveta Burešová, Josef Herzán 

Schváleno 8 hlasy 
 

Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný 

Schváleno 8 hlasy 
 

Program: 

1)  Pozemky 

2)  Rozpočtové opatření číslo 2 

3)  Různé 

Schváleno 8 hlasy 
 

ad1) 

 Pan Mgr. L. Drdla požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 294/3 o výměře 

268 m
2
 a pozemkové parcely parcelní číslo 294/2 o výměře 1039 m

2
. Parcely doposud 

pronajímal a využíval jako zahradu. 

Cena za 1 m
2  

je 20,- Kč + DPH, na pozemkové parcele bude věcné břemeno právo zpětné 

koupě jako právo věcné. Právo zpětné koupě zanikne vybudováním rodinného domu na jedné 

z prodávaných parcel. 

Oznamovací povinnost byla splněna záměrem číslo 7/2021 ze dne 25.11.2021, 

Zastupitelé projednali žádost,  pan Drdla souhlasil s podmínkou navrhovanou zastupitelstvem 

obce. Zastupitelé souhlasí s prodejem. 

Schváleno 8 hlasy 

 

 Pan Miroslav Rozlívka ml. požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 273/2 o 

výměře 600 m
2
 za cenu 20,- Kč za 1 m

2
 a stavební parcelu parcelní číslo 526 o výměře 25 m

2
 

za cenu 60,- Kč za 1 m
2
. Parcely vznikly rozdělením pozemkové parcely parcelní číslo 273 

geometrickým plánem číslo 507-168/2021. Oznamovací povinnost byla splněna záměrem 

číslo 1/2022 ze dne 09.02.2022. 

Zastupitelé žádost projednali a rozhodli prodat parcely žadateli. K ceně pozemků bude 

připočítána cena za geometrický plán. 

Schváleno 8 hlasy 

 

  

 



Paní Markéta Čepková požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 2602/72 o výměře 

90 m
2
 za cenu 20,- Kč za 1 m

2
. Parcela vznikla rozdělením pozemkové parcely parcelní číslo 

2602/6 geometrickým plánem číslo 514-308/2021. Oznamovací povinnost byla splněna 

záměrem číslo 1/2022 ze dne 09.02.2022. 

Zastupitelé žádost projednali a rozhodli prodat parcelu žadatelce. K ceně pozemků bude 

připočtena  cena za geometrický plán. 

Schváleno 8 hlasy 

  

 ad2) 

 Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření číslo 2 (přílohou zápisu). 

Schváleno 8 hlasy 

 

ad3) 

 ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím Energomontáže Votroubek s.r.o. požádali o 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2023628/SOBS_02. Jedná se o přípojku elektrického vedení na pozemkovou parcelu 

parcelní číslo 255/37.  

Schváleno 8 hlasy 

 

 Městská knihovna ve Svitavách požádala o finanční příspěvek do sdruženého fondu na 

nákup knih. Požadovaný příspěvek je jako každý rok 2,- Kč na obyvatele. 

Zastupitele žádost projednali a rozhodli přispět  celkovou částkou 1.000,- Kč 

Schváleno 8 hlasy  

 

 Zastupitelé projednali a schválili poskytnout cílenou pomoc lidem prchajícím před 

válečným konfliktem. 

Schváleno 8 hlasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Usnesení: číslo  2/2022 

 

Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 07.03.2022 

 

Schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 294/3 o výměře 268 m
2
 a pozemkové 

parcely parcelní číslo 294/2 o výměře 1039 m
2  

a to panu  Mgr. L. Drdlovi.Cena za 1 m
2  

je 20,- Kč + DPH, na pozemkové parcele bude věcné břemeno právo zpětné koupě jako 

právo věcné. Právo zpětné koupě zanikne vybudováním rodinného domu na jedné z 

prodávaných parcel.          

Schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 273/2 o výměře 600 m
2
 za cenu 20,- 

Kč za 1 m
2
 a stavební parcelu parcelní číslo 526 o výměře 25 m

2
 za cenu 60,- Kč za 1 m

2  

+ náklady za vyhotovení geometrického plánu to panu Miroslavu Rozlívkovi ml. Parcely 

vznikly rozdělením pozemkové parcely parcelní číslo 273 geometrickým plánem číslo 

507-168/2021. 

  

Schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 2602/72 o výměře 90 m
2
 za cenu 20,- 

Kč za 1 m
2 

+ náklady za vyhotovení geometrického plánu a to paní Markétě Čepkové. 

Parcela vznikla rozdělením pozemkové parcely parcelní číslo 2602/6 geometrickým 

plánem číslo 514-308/2021 

 

Schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2 (přílohou zápisu). 

 

Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-2023628/SOBS_02 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Schvaluje finanční příspěvek pro Městskou knihovnu do sdruženého fondu na nákup 

knih v částce 1000,- Kč 

 

Schvaluje poskytnout cílenou pomoc lidem prchajícím před válečným konfliktem. 

 

  

 

 

 

   

Zapisovatel: 

Tomáš Mrštný  ………………………………... 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Iveta Burešová ………………………………… 

Josef Herzán…………………………………..                                          

 

Vyvěšeno:   11.03.2022 

Svěšeno:     11.04.2022                                                                                                                         

Vyvěšeno elektronicky: 11.03.2022 

 
 


