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Zahájení
Návrh na pořízení vozidla pro SDH Zábřezí
Podmínky pro vstup na tenisový kurt v sezóně 2010
Odklízení sněhu
Podání dotace na úpravnu vody na MZE
Oprava lávek a další drobné opravy
Závěr

1. ZAHÁJENÍ
Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání, který nechal
schválit.
7 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. NÁVRH NA POŘÍZENÍ VOZIDLA PRO SDH ZÁBŘEZÍ
Místostarosta obce informoval zastupitele o možnosti pořízení vozidla pro SDH Zábřezí.
Jedná se o vozidlo ze ZD Bílá Třemešná a návrh na pořízení podal velitel hasičů L. Hubený.
Zastupitelé byli seznámeni se stavem vozidla (AVIA – r.v.1985). Vozidlo je po motorické
stránce v pořádku, karoserie je ve stavu odpovídajícímu stáří vozidla. Cena vozidla by byla
10.000,- + ekologická daň.
Zastupitelé o koupi vozidla diskutovali. Po diskuzi nechal starosta obce o koupi hlasovat.
0 hlasů PRO; 6 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE
Do budoucna bude zastupitelstvo uvažovat o koupi novějšího vozidla.
3. PODMÍNKY PRO VSTUP NA TENISOVÝ KURT V SEZÓNĚ 2010
Vzhledem k tomu, že podle smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu kurtu končí období pro
bezplatné používání tenisového kurtu, uvažuje se o zpoplatnění vstupu. Bude připraven nový
provozní řád, o kterém se bude na dalším zasedání hlasovat.
Vypracováním návrhu provozního řádu byl pověřen zastupitel Petr Samek.
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4. ODKLÍZENÍ SNĚHU
Vzhledem k tomu, že v některých částech obce se vytvořily sněhové bariéry a je problém
s vyhrnováním a také s průjezdem vozů f.Marius Pedersen, navrhl starosta a místostarosta
obce objednání nakladače a odklizení sněhu z nejvíce postižených částí obce.
O odklízení sněhu se vedla v zastupitelstvu bouřlivá diskuze. Po diskuzi nechal starosta
hlasovat o tom, zda se má odklízení provést.
4 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 3 hlasů ZDRŽEL SE
Odklízení proběhne v sobotu 6.2.2010 a provede ho f.Zdeňka Šubrta.

5. PODÁNÍ DOTACE NA ÚPRAVNU VODY NA MZE
V lednu 2010 byla podána na Ministerstvo zemědělství žádost o dotaci na úpravnu vody
v Řečici. O dalším průběhu akce boudou zastupitelé a občané průběžně informováni.
6. OPRAVA LÁVEK A DALŠÍ DROBNÉ OPRAVY
Ze strany zastupitele M. Jukla byl podán návrh na opravu lávek v Řečici. Starosta obce dal
zastupitelům za úkol zpracovat do dalšího zasedání podrobný soupis potřebných oprav v obci
a toto bude projednáváno na dalším zasedání OZ.
7. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:

Josef KÜFFEL

Starosta obce:

Martin JUKL

Mgr. Dana REJLOVÁ
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