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1.

ZAHÁJENÍ
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO MAJETKU
ODBĚRY VZORKŮ PITNÉ VODY
SOUSEDSKÉ SPORY
ZAMĚSTNANEC NA VPP
HŘBITOV – REKONSTRUKCE POMNÍKU
CESTA VZKAZŮ
REKONSTRUKCE VEDENÍ NN – ŘEČICE
ZÁVĚR

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 ZO.
2.

ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO MAJETKU

Starosta obce předložil zastupitelům žádost paní Machkové o odkup obecních pozemků
v Řečici. Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Zábřezí: p.č.399/2 a 367/2. Po diskuzi se zastupitelé
neshodli na ceně pozemků při případném prodeji. Z tohoto důvodu nebyl zastupiteli záměr
prodeje dále projednáván a projednávání tohoto bodu bylo přesunuto na další zasedání
zastupitelstva obce.
3.

ODBĚRY VZORKŮ PITNÉ VODY

Starosta obce předložil zastupitelům nabídku vzorkování pitné vody na rok 2013 od firmy
VHL Vodohospodářské laboratoře. Zastupitelé se shodli na tom, že v tuto chvíli se nebude
měnit firma provádějící vzorkování pitné vody a to z těchto důvodů:
 nebyla k porovnání žádná další aktuální nabídka
 není ukončen zkušební provoz úpravny vody
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Jakmile bude ukončen zkušební provoz úpravny vody v Řečici, bude jednáno o dodavateli
vzorkování pitné vody. Do té doby bude provádět vzorkování VaK Trutnov.
Zastupitel Ing. Petr Samek informoval zastupitelstvo, že při odečítání stavu vodoměru
v šachtě na Zábřezí je zatopen vodoměr. Z tohoto důvodu je potřeba provést odvodnění
šachty. Bude vypsán reklamační protokol k zatopené šachtě a odeslán firmě VODA CZ.
Pan Ing. Samek Petr dále informoval zastupitele o dění v úpravně vody.
4.

SOUSEDSKÉ SPORY

Starosta obce společně s místostarostou obce seznámili zastupitele se situací na Vrchách,
kde se neustále řeší sousedské spory dvou sousedů. Tyto spory byly v minulosti řešeny i
Policií ČR a v tuto chvíli není situace lepší. Po diskuzi se zastupitelé shodli na tom, že
starosta společně s místostarostou obce navštíví Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem,
odbor právní, a zjistí jak dále v této záležitosti postupovat. Zastupitelé budou o výsledcích
jednání informováni.
5.

ZAMĚSTNANEC NA VPP

Starosta obce informoval zastupitele o podání žádosti o zaměstnance na VPP. Žádost bude
předána na ÚP v Trutnově v pondělí 4. 3. 2013. Předpokládaný termín nástupu zaměstnance
je duben 2013.
6.

HŘBITOV – REKONSTRUKCE POMNÍKU

Starosta obce informoval zastupitele o záměru obce Doubravice zrekonstruovat pomník na
hřbitově. Starosta obce Doubravice požádal o projednání této rekonstrukce na zasedání ZO
Zábřezí-Řečice a poskytnutí případné finanční spoluúčasti. Zastupitelům byl k projednání
předložen stavebně restaurátorský posudek. Celková cena rekonstrukce je 73.000,- Kč. Po
diskuzi a projednání posudku zastupitelé projednávali, zda bude poskytnut příspěvek a v jaké
výši. Vzhledem k tomu, že je hřbitov z velké části v majetku obce, došli zastupitelé k závěru,
že bude finanční příspěvek na rekonstrukci poskytnut. Starosta obce navrhl výši příspěvku
50% z uvedené sumy na rekonstrukci a nechal hlasovat o jeho schválení.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
7.

CESTA VZKAZŮ

Místostarosta obce informoval zastupitele o umístění vzkazu naší obce na Cestě vzkazů
v Krkonoších. Podstatou projektu Cesta vzkazů je umístění 75 masivních dubových
zastřešených sloupů, na které si mohou zájemci z řad široké veřejnosti, obcí, měst a
firem vyvěsit vzkaz nebo mimořádně decentní reklamu. Je zde prostor pro 19.000 vzkazů
a 6.246 vizitek obcí a měst. Každý okres zde bude mít svůj sloup. Součástí tohoto projektu je i
Pohádková cesta, jejíž součástí je 75 obřích klasických pohádkových postav. Více informací
na www.cestavzkazu.cz.
8.

REKONSTRUKCE VEDENÍ NN – ŘEČICE

Starosta obce informoval zastupitele o stavu plánované rekonstrukce vedení NN v Řečici.
Podle zástupce ČEZu, pana Ježka, je v tuto chvíli připraven projekt na rekonstrukci, ale není
v letošním roce plánováno její uskutečnění. Máme si zavolat na podzim tohoto roku a bude
nám sděleno, zda proběhne rekonstrukce v roce 2014.
www.zabrezi-recice.cz
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9.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Použité zkratky:
OÚ
ZO
VPP
NN
ÚP

Obecní úřad
Zastupitelstvo obce
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
NÍZKÉ NAPĚTÍ
ÚŘAD PRÁCE

Zapsal:

Ověřovatelé:

www.zabrezi-recice.cz

Martin JANEČEK

Josef KÜFFEL

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Ing. Petr SAMEK
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