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Zahájení
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Úpravna vody
Údržba dřevin v obci
Právní služby
Zaměstnanec na VPP v roce 2010
Rekonstrukce vedení nízkého napětí (NN) na Vrchách
Poplatky za odpady a psy na rok 2010
Rozpočtové opatření č.1/2010
Provozní řád tenisového kurtu na sezonu 2010
Oprava lávek a další drobné opravy
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. MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
F. Marius Pedersen nabídla obci svoz nebezpečných odpadů a požádala OÚ o objednávku
svozu. Zastupitelé obce se shodli na tom, že i v minulých letech proběhly svozy v pořádku, a
proto i v letošním roce bude proveden svoz f. Marius Pedersen. Starosta obce nechal hlasovat,
zda má být svoz proveden výše uvedenou firmou.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Bude vystavena objednávka a odeslána f.Marius Pedersen.
3. ÚPRAVNA VODY
Starosta obce informoval zastupitele o dalším průběhu akce. Žádost o dotaci, podaná na
Ministerstvo zemědělství, byla zařazena do seznamu akcí programu 129.180 a o dalším
postupu nás bude Mze informovat.
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4. ÚDRŽBA DŘEVIN V OBCI
Zastupitelé diskutovali o nutnosti provést údržbu památných lip a ostatních dřevin. Jedná se
tedy o lípu na Zábřezí a v Řečiči a dále o stromy na p.p.č.301/1. Mgr. Dana Rejlová zjistí,
jakým způsobem je prováděno ošetření dřevin v okolních obcích, a na základě toho bude
určen další postup.
5. PRÁVNÍ SLUŽBY
Dne 3. 3. 2010 navštívil starosta s místostarostou obce advokáta JUDr. Michala Hrušku
z advokátní kanceláře Poprach & Poprachová & Hruška. Starosta obce informoval o této
schůzce obecní zastupitele. Jednání s advokátem bylo zaměřeno na zjištění možné spolupráce
s naší obcí. Jednalo by se převážně o tvorbu a kontrolu smluv, poradenství a dalších právních
úkonech, které by obec potřebovala. O spolupráci s panem advokátem Hruškou nechal
starosta obce hlasovat.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce zašle advokátovi první dokumenty ke kontrole: Smlouva o dílo s dodavatelem
stavby úpravny vody v Řečici.
6. ZAMĚSTNANEC NA VPP V ROCE 2010
Starosta obce informoval zastupitele o možnosti získat i na tento rok zaměstnance na veřejně
prospěšné práce (VPP). Zastupitelé souhlasili, pokud budou podmínky získání stejné jako
v loňském roce. Podle informací z ÚP TU by měly být podmínky pro získání stejné jako
v roce 2009. Starosta obce nechal hlasovat o zřízení pracovního místa na VPP a zaměstnání
zaměstnance hrazeného z ÚP.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
V 10. týdnu podá starosta žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací. Plánovaný nástup zaměstnance je duben 2010.
7. REKONSTRUKCE VEDENÍ NN NA VRCHÁCH
Z projekční kanceláře MATEX byl doručen na obecní úřad dopis se žádostí o vydání
povolení zvláštního užívání komunikace pro uložení kabelového vedení. Dále je v dopise
uvedeno, že VŠECHNY KOLMÉ PŘECHODY BUDOU PROVEDENY PROTLAKEM A
KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŢENO V CHRÁNIČKÁCH.
V povolení zvláštního užívání komunikace bude uvedeno, že je vydáno za předpokladu
dodržení výše uvedené věty a dále za předpokladu, že pokud dojde ke zničení nebo znečištění
komunikace, bude povinen investor akce zjednat nápravu.
8. POPLATKY ZA ODPADY A PSY NA ROK 2010
Obecní úřad žádá občany o zaplacení poplatků za odpady a psy do konce března 2010.
9. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1/2010
Rozpočtové výdaje na par.3113 – základní školy se povyšují o 110.000,- Kč.
Rozpočtová rezerva se ponižuje o 110.000,- Kč.
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Starosta obce nechal hlasovat o rozpočtovém opatření č.1/2010
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
10. PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO KURTU NA SEZONU 2010
Zastupitel obce Ing. Petr Samek vypracoval nový provozní řád tenisového kurtu (TK).
Vzhledem k tomu, že je již možné vybírat na provoz TK vstupné, bylo přistoupeno k
zpoplatnění vstupu. Návrh provozního řádu TK byl schválen zastupiteli a provozní řád bude
vyvěšen na úředních deskách, internetových stránkách obce a na informační tabuli u TK.
Dále bude vydána vyhláška na výběr poplatků za vstup na tenisový kurt.
Tenisový kurt je v provozu od 1. dubna do 31. října a správcem kurtu je i v této sezoně paní
Kateřina Křivánková.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
11. OPRAVA LÁVEK A DALŠÍ DROBNÉ OPRAVY
Na minulém zasedání OZ dostali zastupitelé za úkol zpracovat podrobný soupis potřebných
drobných oprav v obci. Tento soupis nebyl ještě dokončen, a proto se diskutovalo o
jednotlivých opravách. Bylo by potřeba zajistit opravu studánky v Řečici. Kamenné obložení
a dřevěné kryty jsou již v nevyhovujícím stavu. Obecní úřad se pokusí sehnat na opravu
studánky finanční dotaci např. z Lázeňského mikroregionu.
Další potřebnou opravou je oprava lávky (mostku) přes potok pod p.p.č.60. O opravách se
bude dále jednat a bude se hledat co nejoptimálnější řešení. I nadále trvá úkol vypracovat
soupis potřebných oprav. Soupis vyhotoví zastupitel Martin Jukl.
12. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.
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