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Konaného dne:
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Martin JUKL
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Dana REJLOVÁ
Ing. Petr SAMEK
Dana REJLOVÁ

Aleš BOZNER

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

Zahájení
Výběr poplatku za ukládání odpadů na skládku od 1.1.2021
Jarní svoz nebezpečných a objemných odpadů
Rozpočtové opatření č.7 z 29. 12. 2020
Opatření obecné povahy, stanovení trvalé místní úpravy rovozu
HŘBITOV – STANOVENÍ ceny za pronájem hrobového místa
Víceúčelová NÁDRŽ – PROJEKT na opravu
Internetové připojení v obci
Navýšení odběru vody z vrtu v Řečici
Rozpočtové opatření č.1 z 5. 2. 2021
Žádost o opravu křížku na p.p.č. 466
Diskuse
Závěr

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a občany
a seznámil je s programem zasedání a nechal o něm hlasovat.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva je nahráváno, a to
z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.

2.
VÝBĚR POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU OD
1.1.2021
Starosta přítomné seznámil se změnou koncepce účtování poplatků za ukládání odpadů na
skládky. Od 1.1.2021 je v platnosti nový zákon o odpadech, podle kterého se zvyšují poplatky
za skládkování, ale zároveň je možno získat tak zvanou „třídící slevu“. Na tu mají nárok obce,
které nepřekročí zákonem stanovené maximální množství komunálního odpadu. Nárok na slevu
musí uplatnit obec u provozovatele skládky.
Smyslem této úpravy je motivovat obce a občany k vyššímu třídění odpadů.
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Starosta proto podepsal smlouvu s firmou Marius Pedersen, kterou tuto firmu pověřuje
uplatňováním této slevy pro obec a vedením potřebné agendy.

3.

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ

Starosta informoval, že objednal svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Termín
stanoví firma Marius Pedersen.

4.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.7 Z 29. 12. 2020

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7
Rozpočtové příjmy:
Pol. 1111 Daň z příjmů FO-plátci
Pol. 1113 Daň z příjmů FO plac. srážkou
Pol. 1334 odvod za odnětí půdy
Par. 6310 příjmy fin. operací pol. 2141 úroky přijaté

+ 27 305,- Kč
+ 2 430,- Kč
+ 2 380,- Kč
+ 35,- Kč

Rozpočtové výdaje:
Par. 6310 výdaje z fin. operací pol. 5163 poplatky bance
Par. 6112 zastupitelstva obcí pol. 5032 zdravotní pojištění
Par. 6112 zastupitelstva obcí pol. 5175 pohoštění
Par. 3722 svoz KO pol. 5169 ostatní služby
Par. 5512 pož. ochrana pol. 5139
Par. 5512 pož. ochrana pol. 5137 DDHM
Pol. 8115 změna stavu

+ 210,- Kč
+ 100,- Kč
- 100,- Kč
+ 1 510,- Kč
- 5 000,- Kč
+ 5 000,- Kč
+ 30 430,- Kč

Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 29. 12. 2020

5.
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, STANOVENÍ TRVALÉ MÍSTNÍ
ÚPRAVY ROVOZU
Starosta informoval, že nabylo účinnosti opatření obecné povahy upravující provoz na
komunikacích v obci Zábřezí-Řečice.
Realizaci úprav dopravního značení má na starost obec. Měla by proběhnout během roku
2021.
6.
HŘBITOV – STANOVENÍ CENY ZA PRONÁJEM HROBOVÉHO
MÍSTA
Starosta obce Doubravice požádal o projednání poplatků za pronájem hrobového místa.
Zaslal podklady s vyčíslením nákladů na provoz hřbitova. Postup kalkulace stanoví zákon o
pohřebnictví. Starosta a informoval, že aby vyhověli požadavkům zákona, nechali zaměřit
pasport hřbitova a zakoupili program na evidenci hrobů.
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V současnosti se ceny za hrobové místo pohybují v rozmezí od 50 do 300 Kč za 5i letý
pronájem. Po novém přepočtu vycházejí ceny v rozmezí 330 až 2310 Kč.
Starosta Doubravice se ptá, zda přeneseme celé náklady na nájemce nebo stanovíme
poplatky nižší a rozdíl by se doplácel z rozpočtu obce. V tom případě by se Doubravice a
Zábřezí-Řečice o náklady podělily rovným dílem.
Po diskusi zastupitelé hlasovali o návrhu na ceny vycházející z výpočtu nákladů v plné
výši:
Urnový hrob (1 m2)

66 Kč/rok

330 Kč/ 5 let

Jednohrob

198 Kč/rok

990 Kč / 5 let

Dvouhrob

462 Kč/rok

2310 Kč / 5 let

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

7.

VÍCEÚČELOVÁ NÁDRŽ – PROJEKT NA OPRAVU

Místostarosta seznámil přítomné s první verzí projektu opravy víceúčelové nádrže. Vychází
z konzultací s několika odborníky a vypracoval ho Ing. Jaroslav Máslo. K projektu dodal i
předběžný orientační rozpočet.
Místostarosta zjišťoval možnost dotace. Ministerstvo zemědělství má dotační výzvu
129390 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Po
konzultacích s úředníky ministerstva by se tato výzva na náš projekt patrně vztahovala. Je zde
možno získat dotaci až 70 % do maximální výše 2.000.000, - Kč. Pro letošní rok je však již
výzva naplněna. S velkou pravděpodobností bude však vyhlášena na podzim znova.

8.

INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ V OBCI

Starostu oslovila firma Telkom poskytující internet. Má požadavky od občanů na
vysokorychlostní připojení a poptává, zda by obec nepřispěla na pokrytí internetové
infrastruktury v obci.
Po diskusi zastupitelé pověřili starostu jednáním, ve kterém by firma specifikovala své
požadavky a jaké připojení by za to garantovala.
9.

NAVÝŠENÍ ODBĚRU VODY Z VRTU V ŘEČICI

Starosta informoval, že roční odběry vody z vrtu se blíží limitu povolenému vodoprávním
úřadem. Starosta poptává firmy, které se navyšováním limitů zabývají.
Dále je třeba vyvolat jednání s obcí Trotina, zda dlouhodobě počítají s odběrem vody
z naší sítě.
www.zabrezi-recice.cz
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10.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 Z 5. 2. 2021

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1
Příjmy:
Pol. 4112 příspěvek na výkon st. správy
Pol. 1341 poplatek ze psů
Par. 3639 kom. služby pol. 2131 příjmy z pronájmu – pachtovné
Výdaje:
Par. 3113 základní školy pol. 5321 transfer obci
Par. 3113 základní školy pol. 5339 transfer škole
Pol. 8115 změna stavu na účtech

+ 2 800,- Kč
+ 2 800,- Kč
+ 3 430,- Kč
- 20 000,- Kč
+ 20 000,- Kč
+ 9 030,- Kč

a nechal o něm hlasovat
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
11.

ŽÁDOST O OPRAVU KŘÍŽKU NA P.P.Č. 466

Pak Kavan požádal o dotaci na opravu křížku na parcele 466. Jedná se o dotační výzvu na
sakrální stavby, kde žadatelem jsou obce. Starosta zjistí podrobnosti o dotaci a požadavcích
na projekt.
12.

DISKUSE

Manželé Svobodovi vznesli dotaz ohledně plateb za odpady. Zda by nebylo lepší platit za
jednotlivé popelnice a zda by mohl být přistaven kontejner na kovy.
Ohledně kovů se starosta poptá u Marius Pedersen. Ohledně platby za popelnici se rozvinula
diskuse o různých systémech plateb. Starosta zjistí, jaké se používají systémy v okolních
obcích.
Další dotaz byl na dotace domovních čističek odpadních vod, Zda obec uvažuje o jejich
zavedení.
Odpovědí bylo, že zastupitelstvo se takovým návrhem doposud nezabývalo, ale bylo by dobré
udělat v tomto směru nějaké rozhodnutí.
13.

ZÁVĚR

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

Ověřovatelé:
www.zabrezi-recice.cz

Petr SAMEK

Aleš BOZNER

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Dana REJLOVÁ
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE
Konaného dne:
Ověřovatelé:
Přítomní zastupitelé:

5. 2. 2021

1/2021

Číslo:

Aleš BOZNER

Dana REJLOVÁ

Martin JANEČEK
Martin JUKL

Ing. Petr SAMEK
Dana REJLOVÁ

Aleš BOZNER

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE SCHVALUJE:
•

Nové poplatky za pronájem hrobového místa ve výši 66 Kč/m2 a rok.

•

Rozpočtové opatření č.1 z 5. 2. 2021.

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE BERE NA VĚDOMÍ:
•

Smlouvu s firmou Marius Pedersen, kterou tuto firmu pověřuje uplatňováním
„třídící slevy“ u provozovatele skládky.

•

Jarní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů.

•

Rozpočtové opatření č.7 z 29. 12. 2020.

•

Nabytí účinnosti opatření obecné povahy upravující provoz na komunikacích
v obci Zábřezí-Řečice.

•

Projekt opravy víceúčelové nádrže.

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE UKLÁDÁ:
•

Starostovi projednat
infrastruktury.

•

Starostovi projednat s obcí Trotina dlouhodobou perspektivu odběru pitné vody.

•

Starostovi zjistit podrobnosti o dotaci na sakrální stavby.

•

Starostovi zjistit možnost sběrného kontejneru na kovy a systém plateb odpadů
v okolních obcích.

Ing. Petr SAMEK
Místostarosta obce

www.zabrezi-recice.cz

s firmou

Telkom

specifikaci

podpory

internetové

Martin JANEČEK
Starosta obce
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