
Zasedání obecního zastupitelstva 
 

                                                                                                                           Číslo:  5 

                                                                                                       Datum: 27.06.2022 

 

 

 

Zápis: 

Přítomni: Tomáš Mrštný, Jitka Chloupková, Tomáš Klika, 

                  Iveta Burešová, Petra Křížová 

                  

Omluveni: Josef Herzán, Antonín Mrštný, Marian Krahulec, Miroslav Flašar 

 

Hosté:Josef Kopecký 

 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Chloupková, Petra Křížová 

Schváleno 5 hlasy 
 

Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný 

Schváleno 5 hlasy 
 

Program: 

 

1)  Pozemky 

2)  Rozpočtové opatření č. 4 

3)  Smlouva ČEZ Distribuce,a.s. 

4)  Různé     

Schváleno 5 hlasy 
 

 

 

1) 

 Paní Mokrá požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 289/4 o výměře      

159 m
2
. Jedná se o pozemek, který dlouhodobě užívá jako zahrádku. Záměr prodeje číslo 

2/2022 vyhlášen dne 06.06.2022. 

Zastupitelé projednali žádost a schvalují prodej za cenu 20,- Kč za m
2 

+ DPH paní Mokré 

Schváleno 5 hlasy   

 

  

2) 

 Bylo projednáno Rozpočtové opatření č. 4 (přílohou zápisu) 

Schváleno 5 hlasy 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) 

 Společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená akciovou společností GTT a.s. požádala o 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. AKCE: Dětřichov, p.č. 

20/2, SS200, Knn – IV–12-2024500 

Zastupitelé projednali smlouvu a rozhodli se k jejímu uzavření. 

Schváleno 5 hlasy 

 

 

 

 

 Společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností PEN – projekty energetiky, 

s.r.o. požádala o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 

a smlouvy o právu provést stavbu. AKCE: Dětřichov, p.č. 273, SS200, SoBS VB/IV–12-

2023497/Dětřichov p.č.273                                                                                                     

Zastupitelé projednali smlouvu a rozhodli se k jejímu uzavření.                                                          

Schváleno 5 hlasy 

4) 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR požádalo o uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o 

zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a 

povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „D35 – 3509 Opatovec – Staré Město“ 

Zastupitelé projednali dodatek ke smlouvě a rozhodli tento dodatek schválit. 

Schváleno 5 hlasy 

  

 Státní fond životního prostředí ČR zaslal k podpisu smlouvu o poskytnutí finanční 

podpory na již realizovanou akci „Stromy pro budoucnost“ 

Zastupitelé smlouvu o poskytnutí 100% finanční podpory projednali a schválili. 

Schváleno 5 hlasy 

 

 Zastupitelé projednali nákup elektrocentrály, na kterou Obec obdržela dotaci od 

Pardubického kraje – dotace pro JSDH. 

Byla vybrána elektrocentrála GEKO ED-A/HHBA za cenu 54.669,- Kč bez DPH 

Schváleno 5 hlasy 

 

 Zastupitelé projednali nabídky na vybudování dětského hřiště na zahradě Mateřské 

školy. 

Byla vybrána firma ODYSEA ŠVEC s.r.o. z Chotovic u Litomyšle, která podala nejnižší 

nabídku v částce 158.750,- 

Schváleno 5 hlasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Usnesení: číslo  5/2022 

Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 27.06.2022 

 

Schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 289/4 o výměře 159 m
2
, paní    Mokré 

za cenu 20,- Kč za m
2 

+ DPH   

  

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 (přílohou zápisu) 

  

Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.     AKCE: 

Dětřichov, p.č. 20/2, SS200, Knn – IV–12-2024500 ze společností ČEZ Distribuce, a.s. 

  

Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu . AKCE:  Dětřichov, p.č. 273, SS200, SoBS VB/IV–12-

2023497/Dětřichov p.č.273                                                                                                    ze 

společností ČEZ Distribuce, a.s 

  

Schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných 

stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací 

stavby „D35 – 3509 Opatovec – Staré Město“ z Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

  

Schvaluje smlouvu mezi Obcí a Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí 

finanční podpory na již realizovanou akci „Stromy pro budoucnost“ 

 

Schvaluje nákup elektrocentrály GEKO ED-A/HHBA za cenu 54.669,- Kč bez DPH 

 

Schvaluje nabídky na realizaci a dodání herních prvků na dětské hřiště na zahradě 

Mateřské školy od firmy ODYSEA ŠVEC s.r.o. z Chotovic u Litomyšle 

  

 

  

   

Zapisovatel: 

  Tomáš Mrštný  ………………………………... 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Jitka Chloupková ………………………………… 

 

Petra Křížová…………………………………..                                          

 

Vyvěšeno:   28.06.2022 

Svěšeno:      28.07.2022                                                                                                                         

Vyvěšeno elektronicky: 28.06.2022 

 
 


