
Zasedání zastupitelstva obce číslo: 01. 

ze dne: 17.10.2022 

Zápis: 

            Přítomni: Mrštný Tomáš, Burešová Iveta, Mrštný Antonín, Petra Křížová, Krahulec 

Marian, Flašar Miroslav, Jitka Chloupková, Tomáš Klika 

Omluveni: Josef Herzán (nemoc) 

Hosté: Drahomír Kumhala, Josef Kopecký 

Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný 

Schváleno 8 hlasy 

Ověřovatelé zapisu: Jitka Chloupková, Petra Křížová 

Program: 

1. Složení slibu zastupitelů obce 

1. Volba starosty a místostarosty 

2. Volba předsedů Finančního a Kontrolního výboru a jejich členů 

3. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

4. Pozemky 

5. Různé 

Schváleno 8 hlasy 

 

Ad. 1) Předsedající zasedání, dosavadní starosta obce pan Tomáš Mrštný, předal osvědčení o 

zvolení do zastupitelstva obce novým zastupitelům. Tito slavnostně složili slib a podepsali 

listinu o předání osvědčení. 

Příloha zápisu – listina o předání osvědčení a o složení slibu zastupitele obce Dětřichov. 

Vzato na vědomí 8 hlasy 

 

Ad. 2) Volba starosty 

 Pan Tomáš Mrštný navrhl panu Tomáši Klikovi, který ve volbách získal nejvíce hlasů 

post starosty. Pan Tomáš Klika jeho návrh nepřijal.   

Návrh: Tomáš Mrštný 

 Hlasování proběhlo veřejně. Pan Tomáš Mrštný se zdržel hlasování. 

Pan Tomáš Mrštný byl zvolen 7 hlasy 

Schváleno 7 hlasy            
 

Volba místostarosty 

Návrh: Tomáš Klika 

Hlasování proběhlo veřejně. Pan Tomáš Klika se zdržel hlasování. 

Pan Tomáš Klika byl zvolen 7 hlasy 

Schváleno 7 hlasy 

 

Ad. 3) 

Volba předsedů Kontrolního a Finančního výboru  a předsedy Kulturní komise. 

Výbor Finanční – navržena: 

paní Iveta Burešová 

Schváleno 7 hlasy 

 



Výbor Kontrolní – navržen: 

pan Antonín Mrštný 

Schváleno 7 hlasy 

 

Výbor Kulturní  – navržena:   

Jitka Chloupková 

Schváleno 7 hlasy 

Všichni navržení předsedové komisí se zdrželi hlasování 

 Volba členů komisí a výborů: 

Výbor Finanční – navrženi:   

Miroslav Flašar, Tomáš Klika 

Schváleno 8 hlasy 

 

Výbor Kontrolní – navrženi: 

Marian Krahulec, Josef Herzán 

Schváleno 8 hlasy 

 

Kulturní komise – navrženi: 

Petra Křížová, Iveta Burešová, 

Schváleno 8 hlasy 

 

Ad. 4) 
 Odměny neuvolněným  členům zastupitelstva v hrubém : 

Místostarosta: návrh 6000 Kč.   

Schváleno 8  hlasy 

 

Předsedové výborů a komisí: návrh 2500 Kč. 

Schváleno 8 hlasy 

 

Členové zastupitelstva: návrh 1100 Kč. 

Schváleno 8 hlasy 

 

Odměny v nové výši budou vypláceny od 17.10.2022 

Schváleno 8 hlasy 

 

            Ad. 5)  
           Pan Josef Herzán požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 473/9 o výměře                     

           1401 m
2
. 

           Zastupitelé projednali žádost a rozhodli vyhlásit záměr prodeje za cenu 20 Kč za 1 m
2  

+DPH.  

           Schváleno 8 hlasy 
 

             Pan Ondřej Slabý požádal o pronájem či odkup pozemkové parcely parcelní číslo   

            1679/9. Za účelem výstavby chatky. Tato parcela je vedena jako lesní pozemek a již v 

            minulosti zastupitelé zamítli prodej této parcely. 

Zastupitelé žádost projednali a rozhodli jí zamítnout. Obec Dětřichov se lesních pozemků 

nebude zbavovat. 

            Zamítnuto 8 hlasy 

         

 

  



Manželé Burešovi požádali o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 2602/73 o   

            výměře 58 m
2
, st. 531 o výměře 6 m

2
, 473/16 o výměře 177 m

2
, st. 530 o výměře 15 m

2
,   

            471/3 o výměre 253 m
2
. 

    Tyto pozemkové parcely vznikly rozdělením pozemkových parcel dle geometrického  

    plánu číslo 524-81/2022 

  Zastupitelé žádost projednali a rozhodli o vyhlášení záměru prodeje 

  Cena 20,- Kč + DPH za pozemkové parcely a cena 60,- Kč za stavební parcely + DPH   

  Schváleno 8 hlasy 

                        

       Manželé Křížovi požádali o pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo   

            273/1 o výměře cca 160 m
2
. Na části parcely se nachází skleník po panu Křížovi st. 

            Zastupitelé žádost projednali a rozhodli vyhlásit záměr pronájmu. Cena ročního   

            nájemného je 5,- Kč za 100 m
2
      

Schváleno 8 hlasy 

 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, statní příspěvková organizace požádalo o prodej 

pozemkové parcely parcelní číslo 3038/2 o výměře 608 m
2
 a 3039/4 o výměře 1906 m

2
. Cena 

za oba dva pozemky je stanovena na 277.970,- Kč. 

Záměr prodeje číslo 3/2022 byl vyhlášen dne 03.10.2022 Zastupitelé projednali žádost a 

schvalují prodej za celkovou cenu 277.970,- Kč
     

 

Schváleno 8 hlasy 

 

Ad. 6) 

 Společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádala o uzavření smlouvy o smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby, číslo IV-12-2024637/VB/1, název SY 

Dětřichov p.č. 3198, SS200, knn. 

Zastupitelé projednali smlouvu a rozhodli se ji uzavřít 

Schváleno 8 hlasy 

 

 Společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádala o uzavření smlouvy o smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby, číslo IV-12-2025386/VB/2, název SY 

Dětřichov p.č. 69, SS200, knn. 

Zastupitelé projednali smlouvu a rozhodli se jí uzavřít 

Schváleno 8 hlasy 

 

 Dopravoprojekt Brno a.s. zastupující společnost CETIN a.s. a Ředitelství silnic a 

dálnic ČR  požádala o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Jedná se o 

přeložku metalického kabelu na pozemkových parcelách parcelní čísla 3570 a 3579/1. 

Zastupitelé projednali smlouvu a rozhodli se ji uzavřít   

Schváleno 8 hlasy 

 

 Dopravoprojekt Brno a.s. zastupující společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR  

požádala o uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby jedná se o pozemkové parcely 

parcelní čísla 3029/2, 3032/2, 3038/1, 3039/1, 3039/3, 3039/5, 3046/2, 3050, 3065, 3066/2, 

3070, 3570, 3578, 3579/2. Protože ve smlouvě je uvedena i parcela po které by měl vést 

vodovod k tunelu a zastupitelé zatím neschválili jeho realizaci bylo rozhodnuto tuto smlouvu 

prozatím neschválit do vyřešení záležitosti s vodou pro zásobování naší obce. 

Zamítnuto 8 hlasy 

 

 



Usnesení: číslo 01/2022 

Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 17.10.2022 

      -      bere na vědomí složení slibu zastupitelů 

      - volí starostou obce Dětřichov pana Tomáše Mrštného 

- volí místostarostu obce Dětřichov pana Tomáše Kliku 

- předsedou Finančního výboru Iveta Burešová 

- předsedou Kontrolního výboru Antonín Mrštný 

- předsedkyní Kulturní komise Jitka Chloupková 

- schvalují členy výboru Finančního ve složení - Miroslav Flašar a Tomáš Klika 

- schvalují členy Kontrolního výboru ve složení – Marian Krahulec a Josef Herzán 

- schvalují členy Kulturní komise -  Iveta Burešová a Petra Křížová 

- schvalují měsíční odměnu místostarostovi v částce 6.000,- Kč hrubého 

- schvalují měsíční odměny předsedů výborů a komisí  v částce 2500 Kč hrubého 

- schvalují měsíční odměny ostatních členů zastupitelstva v částce 1100 Kč hrubého 

      -     odměny v nové výši budou vypláceny od 17.10.2022 

      -     schvalují vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 473/9 o               

      -     výměře  1401 m
2 

za cenu 20,- Kč za 1 m
2
 + DPH 

                  -     zamítá prodej i pronájem  pozemkové parcely parcelní číslo 1679/9. 

                  -     schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 2602/73 o   

                        výměře 58 m
2
, stavební 531 o výměře 6 m

2
, 473/16 o výměře 177 m

2
,                   

                        stavební 530 o výměře 15 m
2
, 471/3 o výměre 253 m

2
 dle geometrického plánu        

                        číslo   524-81/2022 za cenu 20,- Kč za pozemkové parcely a cena 60,- Kč za  

                        stavební  parcely  + DPH 

                  -    schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemkové parcely parcelní číslo   

                        273/1 o výměře cca 160 m
2
. Cena ročního nájemného je 5,- Kč za 100 m

2
 

                  -    schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 3038/2 o výměře 608 m
2
 a 

                        3039/4 o  výměře 1906 m
2 

 a to Ředitelství silnic a dalnic ČR, statní příspěvkové    

                        organizaci  za celkovou cenu 277.970,- Kč. 

                  -    schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o   

                        umístění stavby, číslo IV-12-2024637/VB/1, název SY Dětřichov p.č. 3198, SS200,   

                        knn. mezi Obcí Dětřichov a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

     -     schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

           stavby, číslo IV-12-2025386/VB/2, název SY Dětřichov p.č. 69, SS200, knn. mezi   

           Obcí Dětřichov a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

      -    schvaluje uzavření smlouvy budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí   

           Dětřichov, společností CETIN a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o   

           přeložku metalického kabelu na pozemkových parcelách parcelní čísla 3570 a   

           3579/1. 

      -   zamítá smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi Obcí Dětřichov a   

          společností Ředitelství silnic a dálnic ČR jedná se o pozemkové parcely parcelní    

          čísla 3029/2, 3032/2, 3038/1, 3039/1, 3039/3, 3039/5, 3046/2, 3050, 3065, 3066/2, 

          3070, 3570, 3578, 3579/2. A to z důvodu , že ve smlouvě je uvedena i parcela po    

          které by měl vést vodovod k tunelu a zastupitelé zamítli jeho realizaci. A to do    

          vyřešení záležitosti s vodou pro zásobování naší obce. 

Zapsal: Tomáš Mrštný , 

Dne:17.10.2022 

Ověřili: Petra Křížová 

 Jitka Chloupková 

Vyvěšeno dne: 19.10.2022 

Svěšeno dne:                            Vyvěšeno elektronicky dne: 19.10.2022 


