Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo:
4
Datum: 16.05.2022
Zápis:
Přítomni: Tomáš Mrštný, Miroslav Flašar, Jitka Chloupková, Tomáš Klika,
Josef Herzán, Iveta Burešová
Omluveni: Petra Křížová, Antonín Mrštný, Marian Krahulec,
Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Josef Herzán, Iveta Burešová
Schváleno 6 hlasy
Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný
Schváleno 6 hlasy
Program:
1) Závěrečný účet Obce Dětřichov a Mateřské školy Dětřichov za rok 2021
2) Rozpočtové opatření č. 3
3) Smlouva na dotace Pardubický kraj (dotace JSDH)
4) Pozemky
5) Žádosti
6) Různé
Schváleno 6 hlasy
1)
Byla projednána Roční závěrka a Závěrečný účet Obce Dětřichov za rok 2021 včetně
zprávy o přezkumu hospodaření obce.
Byla projednána Účetní závěrka za rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Mateřská
škola Dětřichov a výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 213,12 Kč bude převeden do
fondu rezervního.
Schváleno 6 hlasy
2)
Bylo projednáno Rozpočtové opatření č. 3 (přílohou zápisu)
Schváleno 6 hlasy
3)
Byla projednána Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2022. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/22/21782
Jedná se o částku 25.000,- Kč na pořízení elektrocentrály.
Schváleno 6 hlasy

4)
Společnost Fondrealit.cz nabízí Obci odkup pozemkových parcel parcelní čísla
3067/1, 3067/2 a 3067/3 o celkové výměře 248 m2. Celková cena 24.000,- Kč.
Zastupitelé žádost projednali a rozhodli nabídku zamítnout.
Nechváleno 6 hlasy
Paní Mokrá požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 289/4 o výměře 159
m2. Jedná se o pozemek, který dlouhodobě užívá jako zahrádku.
Zastupitelé projednali žádost a schvalují vyhlášení záměru prodeje za cenu 20,- Kč za m2 +
DPH.
Schváleno 6 hlasy
Paní Křemenáková požádala o odkup části pozemkové parcely parcelní číslo 2602/66.
Jedná se o pozemek přiléhající k jejímu domu
Zastupitelé žádost projednali a rozhodli nechat vypracovat geometrický plán na rozdělení
pozemkové parcely parcelní číslo 2602/66
Schváleno 6 hlasy
Při kontrole nájemních smluv bylo zjištěno že nebyla upravena nájemní smlouva mezi
Obcí a Farmou Opatov. Obec a Farma Opatov si navzájem směňovali pozemky a z tohoto
důvodu je potřeba dodatek ke smlouvě a to, že se pozemková parcela parcelní číslo 3557 o
výměře 34650 m2 změnila na 3557/1 o výměře 32999 m2.
Schváleno 6 hlasy
5)
Charita Svitavy požádala o finanční příspěvek na sociální službu pro rok 2022 v částce
5.000,- Kč.
Zastupitelé žádost projednali a rozhodli poskytnout finanční dar v částce 6.000,- Kč
Schváleno 6 hlasy
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. Svitavy požádala o finanční příspěvek na rok
2022 ve výši 10.000,- Kč
Zastupitelé žádost projednali a rozhodli poskytnout finanční dar v částce 6.000,- Kč
Schváleno 6 hlasy
Pan Žilinčík požádal o záštitu nad Tenisovým turnajem, který se bude konat
18.06.2022 (nákup pohárů, tenisových míčků, odměnu pro vítěze)
Zastupitelé žádost projednali a rozhodli nakoupit poháry, tenisové míčky a pár drobných
odměn pro hráče.
Schváleno 6 hlasy
6)
Zastupitelé projednali umísťování ukrajinských dětí do místní Mateřské školy.
Ukrajinské děti budou mít školné a stravné zcela zdarma a to po dobu trvání jejich pobytu na
našem území. Obec školné a stravné bude hradit ze svých prostředku.
Schváleno 6 hlasy

Zastupitelé projednali stanovení počtu zastupitelů pro nadcházející volby do
zastupitelstva obce Dětřichov a shodli se, že zachovají současný počet 9 zastupitelů.
Schváleno 6 hlasy
Usnesení: číslo 4/2022
Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 16.05.2022
Schvaluje Roční závěrku a Závěrečný účet Obce Dětřichov za rok 2021 (schvaluje
celoroční hospodaření za rok 2021) – bez výhrad, včetně zprávy o přezkumu
hospodaření obce.
Schvaluje Účetní závěrku za rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Mateřská
škola Dětřichov, okres Svitavy a schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 ve
výši 213, Kč do fondu rezerv.
Schvaluje Rozpočtové opatření č.3 (přílohou zápisu)
Schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem číslo OKŘ/22/21782
Zamítá nabídku společnosti Fondrealit.cz
Schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 289/4 o
výměře 159 m2. Cena 20,- Kč za 1 m2.
Schvaluje pořízení geometrického plánu na rozdělení pozemkové parcely parcelní
číslo 2602/66.
Schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemkových parcel mezi Obcí Dětřichov
a Farmou Opatov a to v úpravě čísla parcelního 3557 na 3557/1 a výměry 34650 m2 na
32999 m2 a o rozdíl ponížit nájemné.
Schvaluje finanční dar Charitě Svitavy v částce 6.000,- Kč
Schvaluje finanční dar Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú. Svitavy v částce
6.000,- Kč.
Schvaluje poskytnutí záštity nad Tenisovým turnajem, který se bude konat
18.06.2022 (nákup pohárů, tenisových míčků, odměnu pro hráče)
Schvaluje pro umístěné děti z Ukrajiny do naší Mateřské školy uhradit školné a
stravné po dobu trvání jejich pobytu.
Schvaluje stanovení počtu zastupitelů pro nadcházející volby do zastupitelstva
obce Dětřichov a to v počtu 9 zastupitelů.

Zapisovatel:
Tomáš Mrštný ………………………………...
Ověřovatelé zápisu:
Josef Herzán …………………………………
Iveta Burešová…………………………………..
Vyvěšeno: 17.05.2022
Svěšeno:
17.06.2022
Vyvěšeno elektronicky: 17.05.2022

