
Zasedání obecního zastupitelstva 
 

                                                                                                                           Číslo:  2 

                                                                                                       Datum: 13.03.2023 

 

 

Zápis: 

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

                  Iveta Burešová, Antonín Mrštný, Miroslav Flašar 

                  

Omluveni: Josef Herzán, Petra Křížová 

 

Hosté: 

 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Chloupková, Marian Krahulec 

Schváleno 7 hlasy 
 

Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný 

Schváleno 7 hlasy 
 

Program: 

1)  Žádosti 

2)  Rozpočtové opatření č. 2/2023 

3)  Různé     

Schváleno 7 hlasy 
 

1) 

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

m
2
. Záměr pronájmu vyhlášen dne 15.02.2023 pod číslem 1/2023. Cena ročního nájemného je 

5,- Kč za 100 m
2
. Doba pronájmu neurčitá. Účel pronájmu - sklízení travního porostu. 

Zastupitelé schválili žádost. 

Schváleno 7 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). 

Záměr pronájmu vyhlášen dne 15.02.2023 pod číslem 1/2023. Cena ročního nájemného je 5,- 

Kč za 100 m
2
. Doba pronájmu neurčitá. 

Zastupitelé schválili žádost. 

Schváleno 7 hlasy 

 

 Pan L. Drdla požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 3348 (pole). Pozemek 

by využíval pro chov ovcí. 

 Tento pozemek má pronajatý pan Menšík až do 30.09.2025. 

Zastupitelé žádost zamítli 

Zamítnuto 7 hlasy 

 

  

 

 



Paní Stolínová (majitelka novostavby) požádala o opravu (zpevnění) příjezdové cesty 

k její nemovitosti. A zároveň o umístění veřejného osvětlení. Zastupitelstvo žádost projednalo. 

V zájmu obce je výhledově vybudování zpevněné průjezdné komunikace nejenom v dané 

lokalitě. Avšak pro tento rok jsou v plánu opravy jiných komunikací. A to samé se týká 

veřejného osvětlení.    

Vzato na vědomí 7 hlasy 

  

 Městská knihovna ve Svitavách požádala o finanční příspěvek do sdruženého fondu na 

nákup knih a to v částce 2,- Kč na obyvatele což pro naší obec činí 680,- Kč. Obec 

každoročně přispívá do tohoto fondu 1000,- Kč. Byla tedy navržena k jednání stejná částka. 

Zastupitelé schválili navrženou částku 1000,- Kč 

Schváleno 7 hlasy 

 

Správce obecního vodovodu VHOS Moravská Třebová zaslala ke schválení smlouvy na odběr 

vody pro obecní objekty. 

Zastupitelé smlouvy projednali a schválili 

Schváleno 7 hlasy 

  

    

2) 

 Bylo projednáno Rozpočtové opatření č. 2/2023 (přílohou zápisu) 

Schváleno 7 hlasy 

 

 

3) 

 Na opravu cest v lokalitě Vysoké Pole byly osloveny tři firmy. Zastupitelé otevřeli 

zalepené obálky a vybrali firmu s nejnižší nabídkou a to firmu SKANSKA, která podala 

nabídku na opravu tří cest v celkové částce 898 881,83 ,- Kč bez DPH 

Schváleno 7 hlasy 

 

 Zastupitelé projednali nabídku od firmy JD rozhlasy na dodávku veřejného solárního  

osvětlení pro cestu od pily pana Kharbaky po křižovatku k okálům. Jedná se o 5 světel cena 

dodávky na klíč za jedno světlo je 38 300 vč.DPH. 

Schváleno 7 hlasy 

 

 Na službu zpracování energetické studie a zpracování žádosti o dotace na tepelná 

čerpadla a fotovoltaiku pro budovy Kulturní dům a Mateřská škola byly osloveny dvě firmy. 

Nabídku obě  firmy podaly. Zastupitelé se s nabídkami seznámili a pro další postup rozhodli 

svolat pracovní schůzku. 

 Odloženo 7 hlasy   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Usnesení: číslo  2/2023 

Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 13.03.2023 

  

 Schvaluje panu Kalinovi pronájem pozemkové parcely parcelní číslo 3191 o 

výměře 1372 m
2
. Cena ročního nájemného je 5,- Kč za 100 m

2
. Doba pronájmu neurčitá. 

Účel pronájmu - sklízení travního porostu. 

 

 Schvaluje panu  Kösslerovi pronájem části pozemkových parcel parcelní číslo 245 

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

2
. Cena ročního nájemného je 5,- 

Kč za 100 m
2
. Doba pronájmu neurčitá. 

 

 Zamítá žádost pana Drdly na odkup pozemkové parcely parcelní číslo 3348 

 

 Bere na vědomí žádost paní Stolínové na opravu příjezdové cesty k její    

            nemovitosti. A zároveň o umístění veřejného osvětlení. 

  

 Schvaluje finanční příspěvek Městské knihovně ve Svitavách do sdruženého 

fondu na nákup knih a to v částce 1000,- Kč 

 

 Schvaluje smlouvy na odběr vody pro obecní objekty se společností  VHOS 

Moravská Třebová a.s. 

  

 Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2023 (přílohou zápisu) 

 

 Schvaluje firmu SKANSKA na opravu cest v lokalitě Vysoké Pole 

 

 Schvaluje firmu JD rozhlasy na dodání solárního osvětlení včetně montáže 

 

 Odkládá výběr firmy na zpracování energetické studie a zpracování žádosti o 

dotace na tepelná čerpadla a fotovoltaiku pro budovy Kulturní dům a Mateřská škola.  

    

 

  

Zapisovatel: 

  Tomáš Mrštný  ………………………………... 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Jitka Chloupková ………………………………… 

 

Marian Krahulec …………………………………..                                          

 

Vyvěšeno:   17.03.2023 

Svěšeno:                                                                                                                                    

Vyvěšeno elektronicky: 17.03.2023 
 


