
Zasedání obecního zastupitelstva 
 

                                                                                                                           Číslo:  1 

                                                                                                       Datum: 30.01.2023 

 

Zápis: 

Přítomni: Tomáš Mrštný, Jitka Chloupková, Tomáš Klika, Marian Krahulec, 

                  Iveta Burešová, Antonín Mrštný, Petra Křížová a Josef Herzán 

                  

Omluveni: Miroslav Flašar 

Ověřovatelé zápisu: Marian Krahulec, Petra Křížová 

Schváleno 8 hlasy 
Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný 

Schváleno 8 hlasy 
 

Program: 

1)  Žádosti 

2)  Rozpočtové opatření č. 1/2023 

3)  Různé     

Schváleno 8 hlasy 
 

1) 

 Pan Kalina požádal o pronájem pozemkové parcely parcelní číslo 3191 o výměře 1372 

m
2
. Za účelem sklízení travního porostu. 

Zastupitelé projednali jeho žádost a rozhodli vyhlásit záměr pronájmu. 

Schváleno 8 hlasy 

 

 Manželé Buchtovi požádali o výmaz zástavních práv na parcele  p. č. 423. 

Zastupitelé projednali jejich žádost. Protože, došlo ke splnění podmínek, které měli v kupní 

smlouvě, rozhodli žádosti vyhovět. 

A zároveň, protože tyto věcná břemena se nestihnou zrušit do 15.02.2023 Obec požádala 

společnost ČEZ v zastoupeni společnosti ELEKTRO-COMP spol. s.r.o, o souhlas zástavního 

věřitele se zřízením věcného břemene z důvodu umístění součásti distribuční soustavy   

Schváleno 8 hlasy 

 

 SDH Dětřichov požádal o věcné dary na ples, který se uskuteční dne 31.03.2023. 

Zastupitelé žádost projednali a rozhodli poskytnout věcné dary v celkové hodnotě 15 000,-Kč 

Schváleno 8 hlasy 

 

 Pan Kössler požádal o pronájem části pozemkových parcel parcelní číslo 245 o 

výměře cca 185 m
2
 a parcelní číslo 244 o výměře 70 m

2
 (doposud využíval jako zahradu). 

Zastupitelé žádost projednali a rozhodli vyhlásit záměr pronájmu. 

Schváleno 8 hlasy 

 

 Paní Janoušková (chatařka Vysoké Pole) požádala o opravu cesty k její chatě. 

Chata se nachází v lokalitě od staré školy směrem do lesa. Přístupová komunikace bohužel 

není v majetku obce a proto nemůže být obcí opravena. 

 Zastupitelé žádost projednali a rozhodli ji zamítnout. 

 V letošním roce je v plánu oprava komunikace od rekreačního střediska po starou školu. 

Zamítnuto 8 hlasy 



  

 Středisko sociálních služeb Salvia Svitavy požádala o finanční příspěvek na rok 2023 

ve výši 3000,- Kč 

Zastupitelé žádost projednali a rozhodli poskytnout finanční dar ve výši 3000,- Kč 

Schváleno 8 hlasy 

 

  2) 

 Bylo projednáno Rozpočtové opatření č. 1/2023 (přílohou zápisu) 

Schváleno 8 hlasy 

 

3) 

 Společnost LADEX Group spol. s.r.o (dopravce obědu do MŠ Dětřichov zaslal k 

odsouhlasení novou smlouvu na dopravu obědů. Došlo k navýšení ceny za dopravu a to z 

3000,- na 3600,- Kč bez DPH 

Zastupitelé smlouvu projednali a rozhodli se jí uzavřít 

Schváleno 8 hlasy   

 

 ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou Elektromontáže Votroubek s.r.o, požádala o 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2023628/VB/02, Dětřichov 

p.č.255/37, SS200knn. Jedná se o el. přípojku k novostavbě stojící na pozemkové parcele 

parcelní číslo 255/37. 

Schváleno 8 hlasy 

 

 ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou ELEKTRO-COMP spol. s.r.o, požádala o 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2024031/VB/1 Dětřichov 

p.č. 423, SS200, knn. Jedná se o el. přípojku k novostavbě stojící na pozemkové parcele 

parcelní číslo 423. 

Schváleno 8 hlasy 

    

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, zastoupená společností 

Dopravoprojekt Brno a.s. požádalo o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Jedná se o 

umístění a provozování inženýrské sítě na části pozemkové parcely parcelní číslo 2602/44. 

Rozsah zřízení služebnosti je vyznačen geometrickým plánem číslo 510-8/2021. 

Dále ŘSD dodalo prohlášení, že v případě jakéhokoli nedostatku nebo špatné kvality vody si 

ŘSD najde nebo, 

 vybuduje svůj zdroj vody                                                                                                      

Zastupitelé projednali smlouvu a rozhodli se k jejímu schválení.                                                                        

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 došlo k dohodě mezi obcí a ŘSD ohledně vody zastupitelé 

schvalují uzavření smlouvy. 

Schváleno 8 hlasy 

 

 

 

 

  



Usnesení: číslo  1/2023 

Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 30.01.2023 

  

 Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemkové parcely parcelní číslo 3191 o   

výměře 1372 m
2
. 

 Schvaluje vymazání zástavních práv na pozemkové parcele p. č. 423. 

 Schvaluje podepsání souhlasu zástavního věřitele pro věcné břemeno umístění 

součásti distribuční soustavy. 

 Schvaluje pořízení věcných darů v částce cca 15.000,- Kč pro ples pořádaný SDH 

Dětřichov. 

 Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemkových parcel parcelní číslo 

245 o výměře cca 185 m
2
 a parcelní číslo 244 o výměře 70 m

2
. Cena za roční pronájem 5,- 

Kč za 100 m
2
. Doba pronájmu – neurčitá. 

 Zamítají žádost paní Janouškové na opravu cesty k nemovitosti v jejím 

vlastnictví a to z důvodu že cesta není v majetku Obce Dětřichov. 

 Schvaluje finanční příspěvek v částce 3000,-Kč Středisku sociálních služeb Salvia 

Svitavy. 

 Schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2023 (přílohou zápisu). 

 Schvaluje smlouvu na dovoz obědů do MŠ od firmy LADEX Grup spol. s.r.o.. 

 Schvaluje smlouvu mezi Obcí a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou. 

Elektromontáže Votroubek s.r.o, o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-

2023628/VB/02, Dětřichov p.č.255/37, SS200knn. 

 Schvaluje smlouvu mezi Obcí a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou 

ELEKTRO-COMP spol. s.r.o, o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-

2024031/VB/1 Dětřichov p.č. 423, SS200, knn.    

 Schvaluje smlouvu mezi Obcí a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, zastoupená společností Dopravoprojekt Brno a.s. 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. 

S tím, že ŘSD dodalo prohlášení, že v případě jakéhokoli nedostatku nebo špatné kvality 

vody si ŘSD najde nebo vybuduje svůj zdroj vody.                                                                                                                                             

 Schvaluje smlouvu mezi Obcí a Ředitelství silnic a dálnic ČR 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.   

 

 

Zapisovatel: 

  Tomáš Mrštný  ………………………………... 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Marian Krahulec ………………………………… 

 

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

 

Vyvěšeno:   03.02.2023 

Svěšeno:                                                                                                                                    

Vyvěšeno elektronicky: 03.02.2023 
 


