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Dne:

Usnesení ze zasedání zastupitelstva OBCE, DŘÍTEČkonaného dne 27. listopadu 2017
od 20 hod.

Věc:

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Dříteč
Usnesení č.612017

Zastupitelstvo Obce Dřítečpo projednání

l)

potvrzuje ověření souladu Zmény č. l územníhoplánu Dřítečse Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje v platném znéni a Politikou územníhorozvoje v platném zněni, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje dle ustanovení § 54 odst.
2 zákona é. 18312006 Sb,, o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějšíchpředpisů
2) schvaluje, v souladu s § 54 zákona é. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 171 a následujícichzákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znéni pozdéjšíchpředpisů, návrh rozhodnutí o námitkách ke Změně č. 1
územníhoplánu Dříteě
3) vydává, jakožo příslušnépodle ustanovení § 6 odst. 5 písm, c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve mění pozdějších předpisů, zapoužití
ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujícíchzákonač.50012004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 16 lyhlášky č, 500/2006 Sb,, o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence ízsmné plánovací
činnosti, ve zrění pozdějšíchpředpisů, opatření obecné povahy Změnu č. 1 územníhoplánu
Dříteč
4) souhlasí se způsobem zohlednění podmínek, vyplývajícich ze stanoviska Krajského úřadu
Pardubického kraje k vyhodnocení vlivů Územního plánu Dřítečna životníprostředí, jak je
uvedeno v kapitole č. l) odůvodněníZměny č.l UP Dříteě, v souladu s ust, § 10i odst, 5 zákonaé.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí o změně některych souvisejícíchzákonů
(zákon o posuzování vlivů naživotní prostředí), ve znénípozdějšíchpředpisů
5) schvaluje uzavíenísmlouly o qrpůjčceobecních prostor (obecní knihovny nacházející se
u přizemi budovy é.p. 49 na pozemku č. parc. st. 29lI v k.ú. Dříteě) s panem Františkem
Cermákem, za účelemvYuky dětí hře na dechové hudební nástroje na dobu neurčitou, od l, ledna
2018
6)

7)

8)

9)

schvaluje vyhlášení záméru dle § 39 zákona o obcích o prodeji spoluvlastnického podílu Obce
Dřítečna pozemku č. parc. 2512 o celkové ýměře 126 m2 v k.ú. Dřítečve ýši id. Yz vzhledem
k celku zacenu obvyklou stanovenou znalec§ým posudkem ě.30801144-77 ze dne24.11.2017
schvaluje lyhlášení záméru dle § 39 zákona o obcích o prodeji obecních pozemků v k,ú. Dříteč,a
to o pozemku ě. parc. 55 o qýměře 1.081 m2 a pozemku č. parc. 4215 o qýměře I.I84 m2 za cenv
dle podané nejvyššínabídky, minimálně však za cenu oblyklou stanovenou znaleckým posudkem
ě. 3080l I44-I7 ze dne 24,I1.2017
schvaluje lyhlášení záméru podle § 39 zákona o obcích o prodeji obecního pozemku č. parc.
l025l10 o qýměře 82 m2, nově vzniknuvšíhooddělením od pozemku č. parc, I025ll v k.ú. Dříteě
dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku é. 552-74812017 ze dne 15.11.2017 za aenu
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem é.10912017 ze dne23.11.2017
schvaluje lyhlášenízáměru podle § 39 zákona o obcích (i) o prodeji obecního pozemku vk.ú.
Dřítečč. parc. 12518 o qýměře 735 m2 za cenl obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
30791143-17 ze dne 24.II.201,7 a (ii) o prodeji obecních pozemků v k.ú. Dřítečě. parc, 75/16 o
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výměře 26I m2 a č. parc. 75133 o qiměře 356 m2, nově vznikaj ícich ze stávajícího pozemku č.
parc. 75116 na základé geometrického plánu pro rozdělení pozemku ě, 538-2512017 za cenlt
oblyklou stanovenou znaleckým posudkem ě.30791143-17 ze dne 24.11,2017 při současném
zíizeni bezúplatnéhověcného břemene ve prospěch obecního pozemku č, parc. 150/1l (vodní
příkop) v k.ú. Dřítečza účelemzajištěnípřístupu k němu
10) schvaluje v souladu s noqým naíizenim vlády č. 3l8l20l7 Sb., o qýši odměn členůzastupitelstev

územnich samosprávných celků, stanovení hrubé měsíčníodměny neuvolněných členů
zastupitelstva a členůýborů Obce Dřítečzaýkonjejich funkcí v dosavadních nezměněných (tj.
nenaýšených) částkách: neuvolněný místostarosta 15.560 Kč, člen zastupitelstva a zároveň
předseda výboru 1.687 Kč, člen zastupitelstva a zároveň člen ýboru L343 Ké, člen qýboru 832
Kč. S účinnostíod 1 .1 ,20l8
1l) schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českou abilympijskou asociací, z.s. coby obdarovaným a
Obcí Dříteě coby dárcem, o poskytnutí finaněního daru ve výši 2.000,- Kě pro rok 20l8
I2) schvaluje zqýšeníročníhoělenského příspěvku Obce Dřítečsvazku obcí Hradubická Labská, IČ
72561149, sídlo Ceskoslovenské armády 408, ř{radec Králové, a to ve qýši 10.000,- Kč ročně, od
1.1,2018.

Zastupitelstvo obce Dř,ítečpo projednání pověřuje starostu obce

13)
l4)

provedením veškerych možrrých právních jednání vedoucích k zajištění toho. aby projektová
dokumentace stavby .,Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku, úsek
DřítečNěmčice" byla realizována v zájmu občanůobce Dříteča jejich ochrany
prověřením provozuschopnosti koncových lrydrantů v obci pro odběr požární vody

Zastupitelstvo obce Dřítečpo projednálrí bere na vědomí:

l5)

Rozpočtovéopatření č. 15l20lr1.
Celkové příjmy a výdaje po 15. úpravě rozpočtu ve výši:

Příjmy: 1 1.028.880,20 Kč
Výdaje: 9,841,880,20Kč

16)

Koupi 5 stromů coby náhradní výsadby za letos pokácené dřeviny ohrožujícípřilehlé
nemovitosti u Troníčkolylouže manžely Troničkovými za nákupní cenu, tj. za částku cca
500,- Kč/ks
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Mgr. Jana Radilová

Petrenec

místostarosta obce
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