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Místo konání:

OBCE DŘÍTEČkonaného dne

19. března 2018

zasedací místnost obecního úřadu Dříteč

Usnesení č. 1/2018
Zastupitelstvo Obce Dřítečpo projednaní

schvaluie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

poŇrzení paní Mgr. Světlany Vackové ve funkci ředitelky Zekladní školy a mateřské
školy Dříteč,okres Pardubice, vdalšímšestiletém období, počínajednem 1.8.2018
s odkazem na § 166 zákonaě. 56112004 Sb., školskéhozákona
obecně závaznou vyhlášku Obce Dřítečě. Il20I8 o nočnímklidu, a to s účinnostík
patnáctému dni po dni jejího vyhlášení
uzavření smlouly se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlo Teplická 87418,
Děčín,o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-20201553INB|2 Dřítečp.ě. 36514 - Papíková-kNN k tížiobecních pozemků č. parc.
1000/6 a č. parc. I000l7 v k.ú. Dříteč
uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlo Teplická 87418,
Děčín,o uzavření smlouvy o zřízeni věcného břemene služebnosti IY-I220I598INBl2,DŤiteč77713,775145,36 - Ruč, Koblížek-knn, ktížiobecníchpozemků
č. parc. 777ll3, č. parc, 775110, č. parc. 778 v k.ú. Dříteč,obec Dříteč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu obecního bYu s Mgr. Ondřejem Špurem v budově č.p.
49 v obci Dříteč,o prodlouženínájmu o 2 měsíce, tj. od I.4.2018 do 31.5.20l8
vzavření darovací smlouvy se společnostíElektrárny Opatovice, a.s., IČ 28800621, sídlo
Opatovice nad Labem - Pardubice 2, základě které Obec Dřítečobdržíúčelověurčený
penéžitýdar ve výši 600.000o- Kč (a to na realizací těchto záméŇ vroce 2018 realizace veřejného osvětlení v nové zástavbě obce Dříteč,revítaIízace Troníčkovylouže
a inovace hemích prvků na dětském hŤištD
uzavření darovací smlouvy se společností Agrokras Energo s.r.o., IČ 27780261, sídlo
Dříteč60, 533 05 Dříteč,na zák|adě které Obec Dřítečobdržíúčelověurčený penéžitý
dar ve výši 100.000,- Kč (a to na rcalízaci těchto záměrů v roce 2018 - pořízení pasportu
komunikaci a poíízeníprojektové dokumentace na připojení vybraných odběrných míst

k obecní transformační stanici)
S) cenovou nabídku ČEZEnergetické služby s.r.o. na vypracování projektové dokumentace
na připojení vybraných odběmých míst na hladině NN 0,4kV k obecní transformační
stanici 3510,4kV PA_0913 ze dne2.3,2018, ve výši 40.000,- Kč bez DPH
9) vyhlášení záméru o pronájmu obecního bYu v budově ě.p. 49 nacházejici se na st.
pozemku č. parc. 29lI v k.ú. Dříteč,obec Dříteč,od 1.6.2018 na období 1 roku
10) vyhlášení záxrňtu dle § 39 zákona o obcích, o změně smluvních podmínek stávajícího
pronájmu obecních prostor v budově č.p. 1 16 na pozemku č. parc. 185 v k,ú. Dříteč, ve
kteqých se nachéuí obecní restaurace, a to prodlolůerll doby nájmu do 3I.12.2025
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11) podmínky pro jednorazové bezplatné uživáníobecních prostor předsálí v přízemí
Obecního domu Dříteč(tj. zákaz konzumace vlastních alkoholických nápojů, vlastních
tepelně upravených jídel a zákazvlastní hudební produkce)
12) vyhlášeni záměru dle § 39 zékona o obcích o prodeji obecního pozemku č. parc. I025l2 o
výměře 12 m2 v k.ú. Dřítečza cenll obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, tj. za
částku 150,- Kč/m2
13) v}hlášení záměru dle § 39 zákona o obcích o prodeji obecních pozemků v k.ú. Dříteč,č.
parc. I025lI3 o výměře 75 m2, č. parc. I025ll4 o výměře 7 m2 a č. parc. I025l15 o
qýměře 6 m2 nově vznikajícichze stávajícího pozemku č. parc. l025ll, oddělovaných na
zékladě geometrického planu č. 563-7512018 ze dne 30.1.2018, za cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 100,- Kč/m2
14) uzavíení veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou v Pardubicích o poskytnutí dotace
Krajské knihovně v Pardubicích, IČ 085219, sídlo Pernštýnskénáměstí 77, Pardubice,
pro rok 2018 ve výši 10 Kč na obyvatele, tj.4.450,-Kě za účelemnákupu zvláštního
qýměnného (knižního)fondu, ktený využívái obecní knihovna Dříteč
15) rozpočtové opatření č. 5l20I8
16) Celkové příjmy a výdaje po 5. úpravě rozpočtu ve výši:

Příjmy: II.475,795,-Kě
Výdaje: 9.627.795,-Kč
pověřuie starostu:

17) přípravou obecně závazné vyhlášky

o regulaci použiváni zéhavnípyrotechniky

bere na vědomí:
18)

Zpr&u Finančníhovýboru o namátkové kontrole

-

provedení inventury peněžních
prostředkŮ vpokladně Obce Dřítečze dne 10.1.2018; ve2. pokladně Obce Dříteč
evidence hrobů ze dne 10.1.2018 avpokladnéZŠatrlŠOriteO ze dne 18.1.2018
19) Zptávu Finančníhovýboru ze dne I7.1.20I8 (o čerpánídotace zarok 2017 SK Sokol
Dříteč),ze ďne l7.L20I8 (o čerpánídotace za rck 2017 Občartským sdruženímDříteč),
ze dne26.L20I8 (o čerpanídotace zarok2017 Sborem dobrovolných hasičůDříteč)aze
dne 31.1.2018 (o čerpánídotace zarok2017 spolkem ZELENÝ POVIBČEK z.s.)
20) Zprfuu Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru finančního, výsledku
přezkoumání hospodařenízarok2017 Obce Dřítečze dne 6.3.2018
21) Rozpočtová opatření č. I až 4l20I8

-

o

22) Yzďartí se funkce místostarosty Obce Dříteča rezignacina mandát člena zastupitelstva
Obce Dřítečze strany Mgr. Jany Radilové ke dni l9.3.20l8

tW|&.fql

Mgr, Jana Radilová
místostarosta obce
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