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1.

ZAHÁJENÍ
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE
ÚPRAVNA VODY
OBECNÍ ZAMĚSTNANEC NA ROK 2011
ZÁVĚR

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.
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE
ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE
Starosta obce informoval zastupitele, že bylo vyhotoveno „Opatření obecné povahy –
zastavěného území obce Zábřezí-Řečice“, do kterého byly zapracovány připomínky občanů
vznesené k „Návrhu opatření obecné povahy, jehož předmětem byl návrh vymezení
zastavěného území obce Zábřezí – Řečice“ ze dne 26. 7. 2010. Starosta obce předložil
vyhotovené opatření zastupitelům k nahlédnutí společně s grafickým zákresem. Po diskuzi
nechal starosta hlasovat o schválení opatření.
3 hlasů PRO; 1 hlasů PROTI; 3 hlasů ZDRŽEL SE
Opatření obecné povahy – zastavěného území obce Zábřezí-Řečice nebylo zastupitelstvem
obce schváleno. Zastupitelé si ponechali čas k jeho podrobnému prostudování a budou se jím
zabývat na příštím zasedání ZO.
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3.

ÚPRAVNA VODY

Starosta obce informoval přítomné zastupitele, že 1. 2. 2011 proběhlo jednání zástupců
obce se zástupci firmy VODA CZ, která dodává technologii do rekonstruované úpravny vody
v Řečici. Jednání se za obec zúčastnil starosta obce p. Martin Janeček, místostarosta obce p.
Josef Küffel a předseda stavební komise Ing. Petr Samek.
Starosta předal slovo předsedovi stavební komise a ten informoval podrobně zastupitele o
průběhu jednání:
 bylo přislíbeno, že bude do 4. 2. provedeno připojení vrtu ke zkušebnímu
filtračnímu zařízení. Nyní je zkušební zařízení připojeno na stávající zdroj vody.
Voda, která projde filtry, není distribuována do vodovodní sítě. Na otázku proč se
provádějí poloprovozní zkoušky na „staré“ vodě nám bylo odpovězeno, že původní
voda je kvalitou horší než voda „nová“ a tudíž lze předpokládat, že navržená
filtrace bude funkční. Jakmile bude připojen vrt, budou zkoušky pokračovat na
vodě „nové“.
 k přesnému výpočtu čerpadla na tlakování vodovodu je nutné provést výpočty
tlakových poměrů celého vodovodu (pasport vodovodu). Původně požadovala
firma VODA CZ financování těchto pasportů obcí, ale proti tomu jsme se ohradili
a celé financování pasportů bude hradit firma VODA CZ.
 obec zajistí proměření tlaku vody ve vodovodu na určitých místech
(nejvzdálenější, nejnižší…aj.) a údaje o tlaku předá firmě VODA CZ.
 zástupci obce požadovali vysvětlení, proč se v některých detailech neshoduje
stavební postup s projektovou dokumentací. Zvláště proč se na strop nepoužily
betonové PZ desky. Odpověď: v průběhu stavby bylo nutné zvýšit podlahu nad
vodojemem a z tohoto důvodu se i zvyšovala celá stavba a nebylo možné desky
přiložit k původnímu stropu vodárny, který byl stržen (z důvodu zvýšení stavby).
Strop byl nahrazen sádrokartonovými deskami použitelnými ve vlhkém prostředí.
Dále byl vznesen dotaz, zda byla správně provedena izolace nad stropem, zvláště,
jestli byla správně natažena paropropustná folie. Podle zástupců obce folie chybí.
Toto má za úkol prověřit stavební dozor p. Fof a popřípadě zjedná nápravu.
 nedostatky, na které poukazoval starosta v období ledna, byly odstraněny. Jednalo
se především o netěsnost zkušebního zařízení.
 po demontáži stávající technologie (vzdušník a další kovové součásti) se obec
postará o její likvidaci. Jedná se hlavně o kovový odpad, který bude poskytnut
SDH Zábřezí při sběru starého železa.
 bylo dohodnuto, že v případě potřeby čištění vodojemu při jeho přepojování na
novou technologii bude obec nápomocná a část nákladů s čištěním převezme
(čištění vodojemu není předmětem projektu).
 starosta obce požádal zástupce VODY CZ, aby byl informován o plánovaných
stavebních krocích a zvláště potom o odstávce vodárny, tak aby mohl včas
informovat občany.
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Zastupitelé se dohodli, že bude sepsán zápis z jednání, se kterým budou zástupci firmy
VODA CZ seznámeni. Zápis vypracuje předseda stavební komise Ing. Petr Samek.
4.

OBECNÍ ZAMĚSTNANEC NA ROK 2011

Starosta obce informoval zastupitele, že byly zahájeny kroky k získání obecního
zaměstnance na rok 2011. Podmínky pro zaměstnávání na VPP se v tomto roce upravují, a
proto je nutné včas o zaměstnance požádat na ÚP Trutnov. Předpokládá se, že zaměstnanec
nastoupí do zaměstnání v dubnu 2011.
Zastupitelé obce se dohodli, že zaměstnance bude mít na starosti místostarosta obce p.
Josef Küffel.
O dalších krocích týkajících se zaměstnance na VPP bude starosta zastupitele pravidelně
informovat.
5.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.
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