
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo: 08 

 Datum: 27.05.2019 

Zápis: 

Přítomni: Tomáš Mrštný, Antonín Mrštný, Tomáš Klika, Jitka Chloupková, Iveta Burešová,   

                  Petra Křížová, Marian Krahulec 
 
Omluveni:  Josef Herzán, Miroslav Flašar 
 

Hosté: Miroslava Tužinská 
 

Ověřovatelé zápisu: Petra Křížová, Iveta Burešová 

Schváleno 7 hlasy 
 

Zapisovatel zápisu: Tomáš Mrštný 

Schváleno 7 hlasy 
 

Program:  

1) Pozemky 

2) Závěrečný účet za rok 2018 

3) Smlouva o poskytnutí dotace -Pardubický kraj  

4) Různé 

Schváleno 7 hlasy 
 

ad1) 

 Manželé Drdlovi požádali o pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 290/2  o 

výměře 52 m
2
,
 
289/1 o výměře 179 m

2
, 2637 o výměře 47 m

2 
a stavební parcely parcelní číslo 18 

o výměře 248 m
2
. Cena za pronájem 5,- Kč za 100 m

2 
doba pronájmu neurčitá. 

Schváleno 7 hlasy 
 

 Manželé Mařákovi znova požádali o prodej či pronájem části pozemkové parcely parcelní 

číslo 1382/1 o výměře cca 370 m
2
. 

Zastupitelé zamítají vyhlášení záměru pronájmu i prodeje. Parcela bude volně přístupná. 

Schváleno 7 hlasy  
 

aadd22))  

  ZZaassttuuppiitteelléé  pprroojjeeddnnaallii    ZZáávvěěrreeččnnýý  úúččeett  zzaa  rrookk  22001188  OObbccee  ii  MMaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  DDěěttřřiicchhoovv  

Schváleno 7 hlasy 
 

ad3) 

 Zastupitelé projednali smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

„Podpora místní prodejny“. Celková částka neinvestiční dotace je 28 000,- Kč.  

Schváleno 7 hlasy 
 

 



ad4)  
          Pan Žilinčík požádal o záštitu nad tenisovým turnajem, který se bude konat dne 

22.06.2018. 

Schváleno 7 hlasy 
 

 Zastupitelé projednali stížnosti některých chatařů v lokalitě u Kösslerů. 

Pro objektivní posouzení žádosti si zastupitelé uspořádají neveřejnou schůzku na místě samém. 

Schváleno 7 hlasy 

 
 

Usnesení: číslo 08/2019 

Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 27.05.2019 

   

 Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemkové parcely parcelní číslo 290/2  

o výměře 52 m
2
,
 
289/1 o výměře 179 m

2
, 2637 o výměře 47 m

2 
a stavební parcely parcelní 

číslo 18 o výměře 248 m
2
. Cena za pronájem 5,- Kč za 100 m

2
, doba pronájmu neurčitá. 

 

 Zamítá vyhlášení záměru prodej i pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 

1382/1 o výměře cca 370 m
2
. Parcela bude volně přístupná. 

 

  SScchhvvaalluujjee  RRooččnníí  zzáávvěěrrkkuu  aa  ZZáávvěěrreeččnnýý  úúččeett  OObbccee  DDěěttřřiicchhoovv  zzaa  rrookk  22001188  ((sscchhvvaalluujjee  

cceelloorrooččnníí  hhoossppooddaařřeenníí  zzaa  rrookk  22001188))  ––  bbeezz  vvýýhhrraadd,,  vvččeettnněě  zzpprráávvyy  oo  ppřřeezzkkuummuu  hhoossppooddaařřeenníí  

OObbccee..  

  SScchhvvaalluujjee  ÚÚččeettnníí  zzáávvěěrrkkuu  zzaa  rrookk  22001188  pprroo  ppřřííssppěěvvkkoovvoouu  oorrggaanniizzaaccii  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  

DDěěttřřiicchhoovv,,  ookkrreess  SSvviittaavvyy  aa  sscchhvvaalluujjee  ppřřeevvoodd  vvýýsslleeddkkuu  hhoossppooddaařřeenníí  zzaa  rrookk  22001188  vvee  vvýýššii  

22226644,,0066  KKčč  ddoo  ffoonndduu  rreezzeerrvv..  
 

 Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova „Podpora 

místní prodejny“. Celková částka neinvestiční dotace je 28 000,- Kč.  
 

 Schvaluje  záštitu nad tenisovým turnajem,  který se bude konat dne 22.06.2018. 
 

 Zastupitelé projednali stížnosti některých chatařů v lokalitě u Kösslerů a budou se jí 

nadále zabývat. 

 

 

Zapisovatel:  

  Tomáš Mrštný  ………………………………... 
 

Ověřovatelé zápisu: 

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

 Iveta Burešová    ………………………………….                                                                                                                                                                                                                                   
 

Vyvěšeno:   29.05.2019 

Svěšeno:29.06.2019    

Vyvěšeno elektronicky: 29.05.2019 



 


