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Program zasedání
1.
ZAHÁJENÍ
2.
VODNÉ 2012
3.
POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PODPORU PŘEDMĚTU PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI
4.
VÝMĚNA VENTILU PŘÍVODU VODY DO VODOJEMU
5.
VEŘEJNÁ KNIHOVNA – ÚPRAVA OTEVÍRACÍ DOBY
6.
DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ V MŠ LIBOTOV
7.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1 K 3.2.2012
8.
SPRÁVCE TENISOVÉHO KURTU
9.
ÚPRAVNA VODY – KONTROLNÍ PROHLÍDKA
10. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – DOTACE
11. REKONSTRUKCE EL.VEDENÍ NN – ŘEČICE
12. JEDNÁNÍ MEZI OBCÍ A f.VODA.CZ
13. ODPRODEJ VYŘAZENÉHO NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
14. ZÁVĚR

1.

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání, který nechal
schválit.
5 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.

VODNÉ 2012

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na úpravu ceny vodného. Zastupitelé byli
seznámeni s příjmy a výdaji na vodu za rok 2011. Roční příjem za vodu se pohyboval okolo
113.000.- Kč a výdaje okolo 99.000,- Kč (přesné údaje budou k nahlédnutí po vyhotovení
závěrečného účtu obce za rok 2011). Ve výdajích na vodu za rok 2011 není promítnuta
investice úpravny vody v Řečici. V roce 2012 dochází k navyšování výdajů za energie a dále
je nutné získat postupně prostředky na opravy spojené s provozováním vodovodu. Po diskuzi
o ceně vodného byla navržena starostou obce úprava ceny na 17,- Kč/m3 pro všechny
odběratele. Starosta obce nechal hlasovat o navýšení ceny vodného na 17,- Kč/m3.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
www.zabrezi-recice.cz
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Upravená cena vodného vstoupí v platnost od odečtů v 04/2012. Starosta obce zajistí
jednání se zástupci obce Trotina, na kterém se dojednají podrobnosti prodeje pitné vody.
3.
POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PODPORU
PŘEDMĚTU PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí Pekařství Bohemia, které se svými vozy
zajíždí do naší obce za účelem prodeje potravin, drogerie a jiného smíšeného zboží. Žádost o
poskytnutí finančního příspěvku směřuje k zajištění nutných nákladů souvisejících
s provozem podnikatelské činnosti. Vzhledem k těmto vysokým nákladům je obec žádána o
poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč na jeden kalendářní měsíc (6000,- Kč za kalendářní
rok).
Po seznámení se žádostí nechal starosta obce hlasovat o poskytnutí finančního příspěvku
na podporu předmětu podnikatelské činnosti Pekařství Bohemia.
0 hlasů PRO; 5 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
4.

VÝMĚNA VENTILU PŘÍVODU VODY DO VODOJEMU

Starosta obce předložil zastupitelům nabídku firmy VODA CZ na výměnu ventilu přívodu
vody do vodojemu (jedná se o původní přívod vody z povrchového zářezu). Zastupitelé ještě
osloví firmu pana Šubrta Zdeňka. Výměnu provede firma s výhodnější nabídkou.
5.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA – ÚPRAVA OTEVÍRACÍ DOBY

Starosta seznámil zastupitele s novým způsobem otevírací doby obecní knihovny.
Vzhledem k tomu, že si dnes půjčuje knihy málo občanů, byla upravena otevírací doba
knihovny takto:
 každá 1.středa v měsíci od 17:00 hodin – zaměstnanec knihovny přítomen na
zavolání na telefonním čísle 777292070.
6.
DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ V MŠ
LIBOTOV
Starosta obce předložil zastupitelům k projednání Dohodu o zajištění předškolního
vzdělávání v mateřské škole zřízené obcí Libotov. Tuto MŠ navštěvuje jeden občánek naší
obce. Obec Zábřezí-Řečice se podpisem této dohody zavazuje Obci Libotov zaplatit finanční
příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů za všechny děti s trvalým pobytem v obci ZábřezíŘečice, které navštěvují předškolní zařízení organizace – mateřskou školu. Zastupitelé
pověřili starostu obce zjištěním přibližné částky, která je běžně účtována za jednoho
předškoláka v MŠ Libotov.
Zastupitelé se shodli, že starosta obce dohodu podepíše za předpokladu, že částka
účtovaná za jednoho předškoláka na rok nebude výrazně převyšovat částku, kterou platíme
MŠ Třebihošť. Pokud by tomu tak bylo, bude zastupitelstvo obce dále o příspěvku jednat.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o podpisu dohody.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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7.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 K 3.2.2012

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1 k 3. 2. 2012:
 PŘÍJMY
o Pol. 4129

Podíl z prodeje plynovodu

+623.600,- Kč

Úpravna vody

+400.000,- Kč

 VÝDAJE
o Par. 2310 pol. 6121

Po seznámení nechal starosta obce hlasovat o schválení rozpočtového opatření č.1
k 3.2.2012.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
8.

SPRÁVCE TENISOVÉHO KURTU

Starosta obce seznámil přítomné s tím, že je nutné na tenisovou sezónu 2012, která začíná
1.4.2012, přijmout správce tenisového kurtu. Zastupitelé se rozhodli vyhlásit výběrové řízení
na správce TK. Do tohoto řízení se může přihlásit každý občan starší 18-i let, trvale žijící na
území obce Zábřezí-Řečice do 15. 3. 2012. O správci TK bude rozhodnuto do zahájení
tenisové sezóny.
9.

ÚPRAVNA VODY – KONTROLNÍ PROHLÍDKA

Starosta obce informoval zastupitele o prohlídce úpravny vody, kterou bude provádět f.
VODA.CZ dne 8. 2. 2012 za účelem odstranění nedostatků, vyplývajících z jednání ze dne
26.1.2012. Této prohlídky bude přítomen za obec Zábřezí-Řečice místostarosta obce pan
Josef Küffel a zastupitel obce pan Ing. Petr Samek.
10.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – DOTACE

Zastupitelé diskutovali o možnostech získání dotace na veřejné osvětlení. Zastupitelka
obce Mgr. Dana Rejlová oslovila několik osob, zabývajících se získáváním dotací a
poradenstvím. Některé z těchto osob kontaktovaly starostu obce. Nyní budou probíhat
jednání, na kterých budou upřesněny podmínky pro možné získání dotací.
11.

REKONSTRUKCE EL.VEDENÍ NN – ŘEČICE

Zastupitel obce pan Ing. Petr Samek byl na minulém zasedání pověřen vypracováním
dokumentu potřebného k rekonstrukci vedení NN v Řečici (Zvláštní užívání místních
komunikací). Tento dokument byl požadován MěÚ DKnL po projektantovi akce. Po
projednání byl požadavek upraven a dokument není MěÚ DKnL v této fázi vyžadován.
Zvláštní užívání místních komunikací musí být uvedeno až ve smlouvě mezi investorem a
obcí.
12.

JEDNÁNÍ MEZI OBCÍ A F.VODA.CZ

Starosta obce společně s místostarostou obce a zastupitelem panem Ing. Petrem Samkem
seznámili přítomné s jednáním mezi obcí a dodavatelem technologie úpravny vody, které
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proběhlo 26. 1. 2012. Byly projednávány závady a nedostatky a jejich odstranění. Dodavatel
stavby úpravny vody se nedostavil. Z jednání byl pořízen stručný zápis.
13.

ODPRODEJ VYŘAZENÉHO NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Starosta obce požádal zastupitele o schválení odprodeje vyřazeného nepotřebného
majetku:
 Kopírka Minolta. Zařízení je nefunkční a bude nabídnuto k odprodeji. V případě
nezájmu bude zlikvidováno odbornou firmou.
 PC sestava. Zařízení je nefunkční a bude nabídnuto k odprodeji. V případě
nezájmu bude zlikvidováno odbornou firmou.
 Tiskárna HP inkoust. Zařízení je nefunkční a bude nabídnuto k odprodeji.
V případě nezájmu bude zlikvidováno odbornou firmou.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Zájemci o vyřazený nepotřebný majetek se mohou hlásit na OÚ do 15. 3. 2012, kde získají
potřebné informace.
14.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Josef KÜFFEL

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Martin SMĚLÝ

Mgr. Dana REJLOVÁ
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