Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 6
Datum: 12.09.2022
Zápis:
Přítomni: Tomáš Mrštný, Jitka Chloupková, Tomáš Klika,
Iveta Burešová, Antonín Mrštný, Miroslav Flašar
Omluveni: Josef Herzán, Marian Krahulec, Petra Křížová
Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Klika, Iveta Burešová
Schváleno 6 hlasy
Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný
Schváleno 6 hlasy
Program:
1) Pozemky
2) Rozpočtové opatření č. 5
3) Smlouva ČEZ Distribuce,a.s.
4) Různé
Schváleno 6 hlasy
1)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, požádalo o prodej pozemkové parcely parcelní číslo 3038/2 o
výměře 608 m2 a 3039/4 o výměře 1906 m2. Cena za oba dva pozemky byla stanovena
znaleckým posudkem číslo 3714-196/22 který objednal Dopravoprojekt Brno a.s. stanovena
na 93.100,- Kč. Navržená cena ŘSD je 277.970,- Kč.
Zastupitelé projednali žádost a schvalují vyhlášení záměru prodeje za celkovou cenu
277.970,- Kč
Schváleno 6 hlasy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal Obci smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva. Jedná se o pozemkové
parcely parcelní číslo 2784/2, 2784/6, 2784/8, 2784/9, 2784/10,2784/12. Tyto pozemky jsou
součástí pozemků pod komunikací nacházející se v lokalitě Vysoké Pole.
Zastupitelé projednali smlouvu a schvalují bezúplatný převod pozemků na Obec Dětřichov
Schváleno 6 hlasy
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2)
Bylo projednáno Rozpočtové opatření č. 5 (přílohou zápisu)
Schváleno 6 hlasy
3)
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností Elektro montáže Votroubek s.r.o.
požádala o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a
dohodu o umístění stavby. Číslo smlouvy IV-12-2024463 SOBS VB/2 AKCE: Dětřichov,
kabelové vedení na parcelu 3111/1
Zastupitelé projednali smlouvu a rozhodli se k jejímu schválení.
Schváleno 6 hlasy

4)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, statní příspěvková organizace, zastoupená společností
Dopravoprojekt Brno a.s. požádala o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Jedná se o
umístění a provozování inženýrské sítě na části pozemkové parcele parcelní číslo 2602/44.
Rozsah zřízení služebnosti je vyznačen geometrickým plánem číslo 510-8/2021
Zastupitelé projednali smlouvu a rozhodli se k jejímu zamítnutí uzavření do doby objasnění
situace s kvalitou a vydatnosti naší vody.
Nechváleno 6 hlasy
Zastupitelé projednali Závěrečný účet DSO Mikroregionu Svitavsko za rok 2121 a zároveň
projednali zprávu o kontrole hospodaření svazku. (viz příloha)
Schváleno 6 hlasy
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Usnesení: číslo 6/2022
Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 12.09.2022
Schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 3038/2 o výměře
608 m2 a 3039/4 o výměře 1906 m2. Cena za oba dva pozemky je 277.970,- Kč.
Schvaluje bezúplatný převod pozemků na Obec Dětřichov od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Jedná se po pozemkové parcely parcelní číslo 2784/2,
2784/6, 2784/8, 2784/9, 2784/10,2784/12.
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 (přílohou zápisu)
Schvaluje uzavření smlouvy mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Dětřichov.
Jedná se o smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a
dohodu o umístění stavby. Číslo smlouvy IV-12-2024463 SOBS VB/2 AKCE: Dětřichov,
kabelové vedení na parcelu 3111/1
Zamítá uzavření smlouvy mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, statní příspěvková
organizace a Obcí Dětřichov. Jedná se o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti,
umístění a provozování inženýrské sítě na části pozemkové parcele parcelní číslo
2602/44. Rozsah zřízení služebnosti je vyznačen geometrickým plánem číslo 510-8/2021 a
to do doby objasnění situace s kvalitou a vydatností naší vody.
Schvaluje a bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregionu Svitavsko za rok 2021 a
zároveň zprávu o kontrole hospodaření svazku. (viz příloha)
Zapisovatel:
Tomáš Mrštný ………………………………...
Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Klika …………………………………
Iveta Burešová…………………………………..
Vyvěšeno: 15.09.2022
Svěšeno:
Vyvěšeno elektronicky: 15.09.2022
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