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Usnesení ze zasedání zastupitelstva OBCE DŘÍTEČkonaného dne 16. řťna 2017
od 20 hod.

Věc:

Místo konání: zasedaci místnost obecního úřadu Dříteč
Usnesení č.5/2017

Zastupitelstvo Obce Dříteě po projednání

schvaluje
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zíizeni věcného břemene kabelového vedení NN k
tížiobecníhopozemku č. parc. 103716 vk.ú. Dříteča smloury o právu provést stavbu č. IV-122016150/VB10I (nénev stavby: Dřítečp.č. |4lll - Kadleček - knn) mezi Obcí Dříteč(coby
budoucí povinnou) a spol. ČEz oistribuce, a.s., IČ 24729035, sídlo Teplická 87418, Děěín IV Podmokly (coby budoucí oprávněnou)
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřizení věcného břemene kabelového vedení NN k
tížiobecních pozemků č. parc, 1018/1 a ě, parc. 1018/6 a smlouvy o právu provést stavbu č. IV12-Z0l6I36lVB/0l (náaev stavby: Dříteě p.č, 618/5 - Sejna - knn) mezi Obcí Dříteě (coby
budoucí povinnou) a spol. ČBz listribuce, a.s., IČ 24729035, sídlo Teplická 87418, DěčínIV Podmokly (coby budoucí oprávněnou)
uzavieni smlouvy_o zíízenivěcného břemene mezi Obcí Dříteč (coby povinnou) a spol, CEZ
Distribuce, a,s., IC 24729035, sidlo Teplická 87418, DěčínIV - Podmokly (coby oprávněnou)
ě, TV-I2-20I51291VB12 Dříteč, p.č. 11I4l1 - Moudrlý - kNN, k tížiobecních pozemků č. parc.
10l8/l a ě. parc. l020l9 vk.ú. Dříteě, !ýkajícího se umístěníkabelového vedení NN a
rozpoj ovacího pilíře SR3 02
uzavíení smlouvy o poslcytnutí účelovéhofinančníhodaru ve výši 5.000,- Kč s Oblastní charitou
Pardubice, IC 46492160, sídlo V Ráji 732,530 02 Pardubice, na podporu domácí hospicové péče,
k zajištěnívýkonů lékaře a psychoterapeuta domácí hospicové péče,na rok2017
uzavíení smlouvy o poskytnutí programové účelovédotace na požámítechniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičůobce zrozpočtu Pardubického
kraje na rok2017 mezi Pardubickým krajem coby poskytovatelem a Obcí Dřítečcoby příjemcem
(II. kolo), a to na pořízení elektrocentrály s příslušenstvímdo ýše 70%o ze skutečných celkových
nákladů, maximálně však 20.000,- Kě
uzavíení smlouvy o ýpůjčceobecních prostor (obecní knihovny nacházejici se v přízemí budovy
é.p. 49 na pozemku č. parc, st. 29l|) právnické osobě zřizené obcí mezi Obcí Dříteča Základní
školou a mateřskou školou Dříteč,okres Pardubice, IČ 61222216, se sídlem Dříteč44, na dobu
neurěitou, od 17 . íijna2017
vyhlášenízáméru podle § 39 zákona é. 12812000 Sb., o obcích, o l}půjčceobecních prostor
v k.ú. Dříteč a to obecní knihovny nachinejici se v přízemí budovy ě.p. 49 na pozemku st. Č. parc.
29ll v k.ú, Dříteč,azasedaci místnosti nacházejici se v 1. poschodí budovy č.p. l l6 na pozemku
st,č.parc. I85, za účelemvYuky dětí hře na flétnu
provedení kontroly bezpečnostního stavu veškerych hrobů a náhrobků v areálu dřítečského
hřbitova a provedení následných nápravných opatření v případě zjištěnízávadné statiky
jednotlivých hrobů ohrožujícíchzdraví či majetek
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Rozpoětové opatření č.l4l20l7,
Celkové příjmy a výdaje po 14. úpravě rozpočtu ve výši:

Příjmy: 10.983.893,20Kč
Výdaje: 9,796.893,20 Ké
bere na vědomí:

10) Zprávu Finančníhoqfboru o namátkové kontrole

-

provedení inventury peněžríchprostředků
v pokladně Obce Dříteč ze dne 16.10.2017; ve 2. pokladně Obce Dříteč - evidence hrobů ze dne
16.10,2017 a v pokladně Z3 aVŠmitee ze dne 16.10.2017
11) Rozpočtová opatření é, 12l20l7 aě. I3l20I7
12) Inventarizaění plán pro rok 2017 , jmenování p. Sretena Vasióe předsedou inventarizační komise,
se zahájením inventarizace ode dne 1.II.2017
13) Umístění(lokaci) 5 stromů coby náhradní výstavby za letos pokácené dřeviny ohrožujícípřilehlé
nemovitosti u Troníčkovylouže (s odkazem na usnesení zastupitelstvaé,1,12017 ze 13.3.2017)

14) umístění květináěů před budovou základní školy coby (dočasného)prosfredku zamezujíciho
parkování na prostranství před hlavním vchodem (v návaznosti na jednání zastupitelstva dne
29,6,2017)

15) Ustní zprávl p. Ing, Michala Voigtse o stavu zeleně v areálu obecního hřiště ve Dřítči

feilťr,n'

Mgr. Jana Radilová
místostarosta obce
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