Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo:
3
Datum: 05.04.2022
Zápis:
Přítomni: Tomáš Mrštný, Miroslav Flašar, Jitka Chloupková, Tomáš Klika,
Marian Krahulec, Antonín Mrštný
Omluveni: Petra Křížová, Iveta Burešová, Josef Herzán
Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Marian Krahulec, Antonín Mrštný
Schváleno 6 hlasy
Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný
Schváleno 6 hlasy
Program:
1) Výběr firmy na dodání sadbového materiálu pro akci – Stromy pro budoucnost
2) Návrh Závěrečného účtu Obce Dětřichov a Mateřské školy Dětřichov za rok 2021
3) Různé
Schváleno 6 hlasy
ad1)
Pro výběr firmy na dodání sadbového materiálu a technologie pro závlahu na akci –
Stromy pro budoucnost byly osloveny tři firmy z nichž nejnižší cenu 241.667,5 Kč nabídla
společnost Paměť krajiny s.r.o. Sázení se bude konat dne 23.04.2022 od 12.30 hodin.
Schváleno 6 hlasy
ad2)
Zastupitelé projednali návrh Závěrečného účtu Obce Dětřichov a Mateřské školy
Dětřichov za rok 2021 (přílohou zápisu).
Mateřská škola Dětřichov převádí hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 213,12 Kč do
rezervního fondu a žádá o schválení účetní závěrky za rok 2021
Schváleno 6 hlasy
ad3)
VHOS, a.s. z důvodu skokového nárůstu ceny za elektrickou energii poslala k
projednání návrh na řešení rozdílu ceny vodného od schválené kalkulace pro rok 2022.
Zastupitelé se seznámili s návrhy společnosti VHOS, a.s. a shodli se, že rozdíl v ceně za el.
energii bude vyrovnán ze zisku z nájemného.
Schváleno 6 hlasy
Společnost PEN projekty energetiky, s.r.o., která zastupuje společnost ČEZ Distribuce,
a.s.. žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby. Jedná se o elektrickou přípojku pro parcelu parcelní číslo 423.

Zastupitelé žádost projednali a schválili
Schváleno 6 hlasy
Zastupitelé projednali žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. Žádají o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč
Schváleno 6 hlasy

Usnesení: číslo 3/2022
Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 05.04.2022
Schvaluje společnost Pamět krajiny s.r.o. na dodání sadbového materiálu a
technologie pro závlahu na akci – Stromy pro budoucnost, která podala cenovou
nabídku 241.667,5 Kč
Schvaluje návrh Závěrečného účtu Obce Dětřichov za rok 2021(přílohou zápisu)
Schvaluje návrh Závěrečného Mateřské školy Dětřichov za rok 2021
Schvaluje vyrovnat rozdíl ceny za elektrickou energii ze zisku z nájemného
Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby. Jedná se o elektrickou přípojku pro parcelu parcelní číslo 423
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč

Zapisovatel:
Tomáš Mrštný ………………………………...
Ověřovatelé zápisu:
Antonín Mrštný …………………………………
Marian Krahulec…………………………………..
Vyvěšeno: 07.04.2022
Svěšeno:
07.05.2022
Vyvěšeno elektronicky: 07.04.2022

