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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 

 

Konaného dne: 10. 3. 2017 Číslo: 002/2017 

 

Ověřovatelé: Miroslava ONDRUŠOVÁ Martin SMĚLÝ 

 

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK Petr SAMEK Miroslava ONDRUŠOVÁ 
 Martin SMĚLÝ   
    

  

Program zasedání 
1. Zahájení 
2. Rozpočtové opatření č.1 ze dne 10.3.2017 
3. ČEZ - OZNÁMENÍ majitelům nemovitostí o umístění elektrických zařízení rozvodů 
elektřiny (projekt IE-12-2006586). 
4. Marius Pedersen - Jarní mobilní svozy nebezpečných odpadů 
5. Stížnost na VO Řečice 
6. Stanovení místa určeného k oddávání 
7. Problematika školského obvodu 
8. Zaměstnanec na VPP 
9. Silnice - opravy propustků 
10. Územní  plán 
11. ZÁVĚR 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 Starosta obce přivítal obecní zastupitele a hosty a seznámil je s programem jednání, který 

nechal schválit.  

4 hlasy 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.   ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 ZE DNE 10.3.2017 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 1 ze dne 10. 3. 2017 

Příjmy: 

Pol. 1351 odvody výher.přístrojů               -7 000,- Kč 

Pol. 1382 odvody loterií a VHP-nová                                 7 000,- Kč 

Pol. 1361 správní poplatky                                                    200,- Kč 

Pol. 4112 transfer ze SR                                          2 800,- Kč 

Výdaje: 

Par. 6402 vratky pol. 5364 vratka voleb výdajů                         8 773,- Kč 

Par. 6399 ost. fin. operace pol. 5365 platba daní DPPO            50 730,- Kč 

Par. 6171 místní správa pol. 5182    zálohy                           - 50 000,- Kč  

Par. 6171 místní správa pol. 5137 DDHM                            5 000,- Kč 

Dokument č.:  

Datum vyvěšení: 16. 3. 2017 

Datum sejmutí:  
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Par. 2310 pitná voda pol. 5154 elektřina                              -5 000,- Kč 

Par. 2310 pitná voda pol. 5171  opravy                             5 000,- Kč                                                                         

Pol. 8115 změna stavu 11503,- Kč 

 

Zápis k rozpočtové změně: 

V prosinci došlo ke zrušení příjmové položky 1351-odvod loterií a pod.  her/kromě VHP/. 

Nahradila ji nově položka 1382 – zrušený odvod z loterií apod. her, kromě VHP. 

Rozpočet obce byl schválen již 9. 12. 2016. 

 

Starosta nechal o rozpočtovém opatření hlasovat. 

4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

3. ČEZ - OZNÁMENÍ MAJITELŮM NEMOVITOSTÍ O UMÍSTĚNÍ 

ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ ELEKTŘINY (PROJEKT IE-12-

2006586). 

Starosta přečetl oznámení ČEZ Distribuce a.s. o umístění elektrických zařízení rozvodů 

elektřiny. Jedná se o výměnu již dožitého nadzemního vedení VN 35kV Na Vrchách. 

Firma žádá potvrzení, že vlastník dotčených nemovitostí bere na vědomí, že zde budou 

probíhat montážní práce. 

 

4. MARIUS PEDERSEN - JARNÍ MOBILNÍ SVOZY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

Starosta podal informaci o poptávce firmy Marius Pedersen, zda má obec opět zájem o 

mobilní svoz nebezpečných odpadů. Obec zájem potvrdila. Přesný termín bude upřesněn. 

 

 

5. STÍŽNOST NA VO ŘEČICE 

Starosta a místostarosta informovali zastupitele o stížnostech manželů Brunových na veřejné 

osvětlení v Řečici. Vadí jim, že se světlo v noci nevypíná a ruší je to ve spaní. Starosta a 

místostarosta místo v prosinci navštívili a od té doby se snaží najít kompromisní řešení. 

Osvětlení bylo projektováno tak, aby splňovalo normy pro nasvícení tohoto druhu 

komunikace. U svítidel je možné programovat intenzitu osvětlení v průběhu noci.   Nyní 

světla svítí v plné intenzitě do 22 hodin. Do 23 hodin svítí na 75% a poté na 50% plného 

příkonu (33 W). 

Zástupci obce se obrátili na specialisty firmy Philips. Ti navrhli nejprve upravit změnu 

natočení a sklonu světel, následně upravit program svícení na nižší intenzitu. Na úplné 

vypínání, které opakovaně požadují manželé Brunovi, nechtějí zástupci obce přistoupit. 

 

6. STANOVENÍ MÍSTA URČENÉHO K ODDÁVÁNÍ 

V květnu se má v katastru obce uskutečnit svatba. Obec má možnost stanovit místa, která jsou 

určená k oddávání. Snoubencům tak odpadne povinnost platit MÚ ve Dvoře Králové nad 

Labem jeden ze správních poplatků.  



OBECNÍ ÚŘAD Zábřezí – Řečice 

544 01 Zábřezí - Řečice 
 

 

www.zabrezi-recice.cz Stránka 3 z 4 

 

Starosta navrhl aby místem pro oddávání byly pro den 6.5.2017 stanoveny pozemky 

s parcelními čísly 35/1 a st. 72/2 katastrální území Zábřezí [768626] . 

4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

7. PROBLEMATIKA ŠKOLSKÉHO OBVODU 

Starosta informoval o pozvánce na přistoupení ke společnému školskému obvodu do Dvora 

Králové nad Labem. Naše obec již má od roku 2014 podepsanou smlouvu o vytvoření 

společného školského obvodu spádové základní školy v Bílé Třemešné. Není tedy důvod na 

tuto nabídku reflektovat.  

 

8. ZAMĚSTNANEC NA VPP 

Starosta navrhl, že podá žádost na úřad práce o pracovníka na VPP. Pro případ, že nám 

nebude nikdo přidělen, projedná spolupráci s brigádníky obdobně jako minulý rok. 

 

9. SILNICE - OPRAVY PROPUSTKŮ 

Místostarosta informoval, že podle sdělení odboru dopravy, se má provádět oprava silnice 

3005 z Trotinky do Doubravice. Má být položena nová asfaltová vrstva. Zároveň by se měla 

opravovat i silnice 3006 do Řečice. Podmínkou opravy této odbočky je zprovoznění 

propustek u silnice 3006. Starosta s místostarostou se proto sešli s panem Šubrtem a jednali s 

ním o opravách propustek, které má na starosti obec. Místostarosta  ještě zjišťuje možnost 

provést zároveň opravu silnice u domů č.p. 30 a č.p. 4 v Řečici. Problém je v tom, že opravy 

silnic mají začít již v druhé polovině dubna. 

 

  

10. ÚZEMNÍ  PLÁN 

Starosta informoval o dalším průběhu příprav územního plánu. Bylo obesláno 9 architektů 

nebo společností, které se územními plány zabývají. Zájem projevilo 6 subjektů. Některé ještě 

nabízejí osobní prezentaci. Starosta s místostarostou ověří reference u starostů obcí, ve 

kterých poptávané firmy územní plány vypracovaly. Na jejich základě bude vybrána vítězná 

firma. 

 

11. ZÁVĚR 

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil. 

Zapsal: ………………… 
Petr SAMEK 

 Starosta obce: …………………….      
Martin JANEČEK 

     

     

     

     

Ověřovatelé: 

 

…………………… 
Miroslava ONDRUŠOVÁ 

  ………………………….. 
Martin SMĚLÝ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=04Jsh-jfyIFmwg2Qv9xi-WGtxMxqof_RFUpbLXvyHyAsGRu0E6iHR8sr3BqhVg6wOwUhc7dKjiydwGEHyZeML-n-1hYAxf5Rn2_0gJfyWIXDRtluSYgTPw==
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 
 

Konaného dne: 10. 3. 2017 Číslo: 002/2017 

 

Ověřovatelé: Miroslava ONDRUŠOVÁ Martin SMĚLÝ 

 

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK Petr SAMEK Martin SMĚLÝ 
 Miroslava ONDRUŠOVÁ   

    

 

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE: 

 Rozpočtové opatření č.1 ze dne 3.10.2017 

 pozemky s parcelními čísly 35/1 a st. 72/2 katastrální území Zábřezí [768626] místem pro 

oddávání pro den 6.5.2017 

 

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ: 

 oznámení ČEZ majitelům nemovitostí o umístění elektrických zařízení rozvodů 

elektřiny 

 že obec objedná u firmy Marius-Pedersen  mobilní svoz nebezpečných odpadů.  

 informaci o stížnosti manželů Brůnových na veřejné osvětlení v Řečici a o průběhu 

jeho řešení  

  pozvánku na přistoupení ke společnému školskému obvodu do Dvora Králové nad 

Labem 

 informaci o pracovníkovi na VPP 

 informaci o připravované opravě silnic 3006 a 3007 a oprav s tím souvisejících 

 informaci o dalším průběhu příprav územního plánu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Ing. Petr SAMEK 
Místostarosta obce 

 
                Martin JANEČEK 
                 Starosta obce 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=04Jsh-jfyIFmwg2Qv9xi-WGtxMxqof_RFUpbLXvyHyAsGRu0E6iHR8sr3BqhVg6wOwUhc7dKjiydwGEHyZeML-n-1hYAxf5Rn2_0gJfyWIXDRtluSYgTPw==

