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1.

ZAHÁJENÍ
REKONSTRUKCE VEDENÍ NN ŘEČICE
ÚPRAVNA PITNÉ VODY – ŘEČICE
TLAK PITNÉ VODY V OBECNÍM VODOVODU
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7 K 31. 12. 2011
DLUŽNÍCI K 31. 12. 2011
MOBILNÍ TELEFONNÍ SLUŽBY
VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ PFČR
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání, který nechal
schválit.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno, a
to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.
2.

REKONSTRUKCE VEDENÍ NN ŘEČICE

Starosta obce seznámil zastupitele s dokumenty, které byly doručeny. Je požadováno
vyhotovení Souhlasu obce jako správce obecních inženýrských sítí, kde obec bere na
vědomí, že stávající veřejné osvětlení umístěné na sloupech NN bude demontováno a bude
nutné provést položení do země. Dále obec souhlasí se stavbou, tak jak je uvedeno
v dokumentaci.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o souhlasu s výše uvedeným.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Dále je požadován dokument týkající se zvláštního užívání místních komunikací.
Vyhotovením dokumentu byl pověřen pan Ing. Petr Samek.
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3.

ÚPRAVNA PITNÉ VODY – ŘEČICE

Zastupitelé obce diskutovali o nedostatcích a závadách, které se od spuštění úpravny vody
v Řečici vyskytly. Starosta seznámil přítomné se seznamem závad a nedostatků, který
vyhotovil Ing. Petr Samek. Jedná se o závady, které byly vyřešeny výměnou nebo opravou
zařízení, ale také se jedná o závady, které je potřeba řešit s dodavatelskou firmou formou
reklamace.
Starosta obce v součinnosti s Ing. Petrem Samkem vyhotoví dokument se seznamem
závad, které je třeba řešit a bude dohodnuto jednání s dodavatelskou firmou.
Starosta obce informoval zastupitele o ceně za vyhotovení podlahy v původní části
úpravny vody. Položení podlahové krytiny v této části úpravny nebylo součástí projektu, a
proto ji musí obec financovat z vlastních zdrojů. S cenou, která je uvedena včetně materiálu a
práce, zastupitelstvo obce souhlasí, ale v tuto chvíli nebude suma hrazena, a to z důvodu
nekvalitně provedené práce. Bude dohodnuto jednání a domluvena oprava podlahy.
4.

TLAK PITNÉ VODY V OBECNÍM VODOVODU

Starosta obce informoval zastupitele o připomínce manželů Kaplanových, kterou ústně
podali 5. 1. 2012 na OÚ. Jakmile bylo spuštěno tlakové zásobení pitnou vodou části obce
Zábřezí, byly zprovozněny redukční ventily pro obec Trotina a část obce Vrcha. Redukční
ventil na Vrcha je nastaven na výstupní hodnotu 2 bar, aby v nejnižší části vodovodu nebyl
tlak příliš vysoký. Toto nastavení se ukazuje jako nedostatečné pro obyvatele ve vyšších
polohách, kde je tlak vody v tuto chvíli nízký.
Zástupci OÚ provedou u vybraných občanů proměření tlaku vody a budou kontaktovat
dodavatele technologie úpravny vody pro úpravu nastavení.
V tuto chvíli je možné navýšit tlak vody, ale je potřeba postupovat tak, aby nedošlo
k poškození potrubí a zařízení. Vše bude projednáno a občané budou informováni.
5.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7 K 31. 12. 2011

Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 7 k 31. 12. 2011:
 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:
pol. 1113 FO – kapitálové výnosy
pol. 1511 Daň z nemovitosti
pol. 2141 Přijaté úroky na BÚ
pol. 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

+ 3.050,- Kč
+ 11.330,- Kč
+ 170,- Kč
- 24.500,- Kč

 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:
par. 2310 Pitná voda pol. 5021 OOV – plat
par. 2310 Pitná voda pol. 3137 DDHM
par. 2310 Pitná voda pol. 5139 materiál_Savo, NaOH
par. 2310 Pitná voda pol.5171 Opravy
par. 2310 Pitná voda pol. 6121 budovy a stavby
par. 3113 Základná školy
par. 6112 Zastupitelé pol. 5021 platy
par. 6112 Zastupitelé pol. 5173 cestovné
par. 6112 Zastupitelé pol. 5032 veř. zdrav. pojištění
www.zabrezi-recice.cz

+ 100,- Kč
+ 13.170,- Kč
+ 13.580,- Kč
- 415.000,- Kč
+ 248.500,- Kč
+ 520,- Kč
+7.500,- Kč
- 4.900,- Kč
+ 2.010,- Kč
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par. 3745 Veřejná zeleň pol. 5169 nákup služeb
par. 6171 Místní správa pol. 5038 úrazové pojištění
par. 6171 Místní správa pol. 5162 telefon a internet

- 50.000,- Kč
+ 530,- Kč
+ 2.300,- Kč

Po seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7 k 31. 12. 2011 nechal starosta hlasovat o jeho
schválení.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
6.

DLUŽNÍCI K 31. 12. 2011

Starosta obce seznámil zastupitele s dlužníky, kteří k 31. 12. 2011 neuhradili platby za
odpady a vodu za rok 2011.
 Odpady za rok 2011
o 1 občan Zábřezí, 2 občané Řečice
 Vodné 2011
o 3 občané Zábřezí, 2 občané Řečice
OÚ bude postupovat dle zákona.
7.

MOBILNÍ TELEFONNÍ SLUŽBY

Starosta obce informoval zastupitele o jednáních se společnostmi O2 a T-Mobile, na
kterých se zjišťovali nové podmínky poskytování telefonních služeb pro OÚ. V tuto chvíli
starosta nepředložil zastupitelům žádné návrhy a tento bod jednání se přesune na některé
z dalších zasedání OZ.
8.

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ PFČR

Dne 9. 12. 2011 byla ukončena PF ČR (Pozemkový fond České republiky) nabídka
prodeje pozemků, ve které byl uveden i pozemek č.35/1, který má obec od PF v pronájmu, a o
který by měla zájem. Obec by měla o tento pozemek zájem, bohužel ale nesplňuje podmínky
přihlášení se k prodeji a to z důvodu, že nevlastní restituční nárok ve výši min. 50%
z prodejní ceny pozemku. Tento nárok se dá odkoupit od osoby, která ho vlastní. Starosta
obce kontaktoval takovou osobu a výše uvedený nárok by obec mohla koupit, ale za velmi
nevýhodných podmínek. Vzhledem k těmto skutečnostem se obec do tohoto kola prodeje
nepřihlásila.
9.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsal:

Ověřovatelé:
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Josef KÜFFEL

Mgr. Dana REJLOVÁ

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Ing. Petr SAMEK
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