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1.

ZAHÁJENÍ
INFORMACE O VPP NA ROK 2011
ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE
DODATEK KE SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY S OBCÍ TROTINA
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1 k 4. 3. 2011
ÚPRAVNA VODY
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal přítomné občany a 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.

INFORMACE O VPP NA ROK 2011

Starosta obce podal přítomným informace týkající se veřejně prospěšných prací (dále jen
VPP). Ve středu 2.3.2011 byla na ÚP (Úřad práce) v Trutnově podána ţádost o zaměstnance
na VPP. Ţádost byla ÚP přijata a o jejím vyřízení bude obec vyrozuměna. Předpokladem je
zaměstnání pracovníka od 04/2011. Zároveň ÚP sdělil, ţe na letošní rok je vyčleněna o
mnoho niţší částka na VPP a z tohoto důvodu jsou dohody s jednotlivými ţadateli uzavírány
pouze do konce června 2011. Z tohoto důvodu obec ţádala o zaměstnance na VPP na 3
měsíce. O dalších moţnostech bude obec včas informována. Pro kladné vyřízení ţádosti je
vhodné, aby obec měla zřízenou veřejnou sluţbu.
3.

ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

Starosta obce přednesl zastupitelům obce návrh na zřízení veřejné sluţby a vysvětlil co
veřejná sluţba je.
Veřejná sluţba pomáhá rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti osob, které jsou
dlouhodobě ve stavu hmotné nouze a podporuje jejich sociální začleňování, vyjadřuje jeden
z motivačních principů pomoci v hmotné nouzi „Ten kdo pracuje, se musí mít lépe neţ ten,
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který se pracovat nesnaţí. Veřejná sluţba je zaměřena na pomoc obcím v činnostech, které
jsou v jejich zájmu (např. údrţba ulic a městské zeleně, zlepšování ţivotního prostředí, pomoc
v oblasti kulturního rozvoje i sociální péče apod.). Ti, kteří budou veřejnou sluţbu vykonávat,
uzavřou s obcí smlouvu o výkonu veřejné sluţby, ale nejsou v pracovněprávním vztahu a
nenáleţí jim za práci odměna. Veřejná sluţba se jim zohledňuje při poskytování dávek
pomoci v hmotné nouzi, kdy namísto existenčního minima, mají nárok na vyšší částky
ţivotního minima. Veřejná sluţba je nový typ činnosti, díky které si mohou dlouhodobě
nezaměstnaní zlepšit svoji finanční situaci, je i příleţitostí pro obce, jak si vylepšit obecní
prostory, či ţivotní prostředí a tak zkvalitnit podmínky pro kaţdodenní ţivot obyvatel.
Obec nemá se zřízením veřejné sluţby ţádné finanční výdaje.
Po diskuzi nechal starosta obce hlasovat o zřízení veřejné sluţby.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Na základě hlasování byla v obci Zábřezí-Řečice zřízena veřejná sluţba. Veřejná sluţba
je "institut", zavedený zákonem č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů.
4.
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE
ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE
Starosta obce vyzval zastupitele k opětovnému projednávání „Opatření obecné povahy –
zastavěného území obce Zábřezí-Řečice“. Na zasedání dne 4. 2. 2011 nebylo opatření
schváleno a zastupitelé si ponechali čas k jeho prostudování. K dispozici měli všechny
potřebné dokumenty.
Zastupitelé a občan p.Šedivý Roman o opatření diskutovali. Po diskuzi nechal starosta
obce hlasovat o schválení „Opatření obecné povahy – zastavěného území obce ZábřezíŘečice“.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
„Opatření obecné povahy – zastavěného území obce Zábřezí-Řečice“ bylo zastupitelstvem
obce schváleno. O jeho schválení bude informován MěÚ DKnL – stavební odbor.
5.

DODATEK KE SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY S OBCÍ TROTINA

Starosta obce poţádal zastupitele obce o projednání dodatku ke smlouvě o dodávce vody
pro obec Trotina.
Obec Trotina má s obcí Zábřezí-Řečice uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody, kdy
účtování odečtů vody se provádí vţdy k 30.6. . Na zasedání zastupitelstva ze dne 3. 12. 2010
bylo odsouhlaseno navýšení vodného na 15,- Kč platné od odečtů v 04/2011. Vzhledem
k tomu, ţe obec Trotina provádí odečty v měsíci červnu, poţádal starosta obce zastupitele o
schválení dodatku ke smlouvě o dodávce pitné vody pro obec Trotinu a to tak, aby nová cena
vodného byla účtována od 1. 7. 2011.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce Zábřezí-Řečice předá starostovi obce Trotina k podpisu dodatek ke smlouvě
o dodávce pitné vody v průběhu 10.týdne 2011.
www.zabrezi-recice.cz
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6.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 K 4. 3. 2011

Starosta obce předloţil zastupitelům rozpočtové opatření č.1 k 4. 3. 2011
Rozpočtové výdaje:
 par. 3113 Neinv. transfer škole v BT

+ 100.000,- Kč

 par. 3639 Neinv. transfer DSO Svazek obcí

+ 11.180,- Kč

 par. 6409 Rezervy

- 111.180,- Kč

Starosta nechal po diskuzi k jednotlivým poloţkám hlasovat o schválení rozpočtového
opatření č.1
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
7.

ÚPRAVNA VODY

Na jednání, které proběhlo dne 1. 2. 2011 v České Skalici, byly dohodnuty některé úkoly,
které zajistí obec Zábřezí-Řečice.
 obec zajistí proměření tlaku vody ve vodovodu na určitých místech (nejvzdálenější,
nejnižší…aj.) a údaje o tlaku předá firmě VODA CZ.
V pondělí 7.3. bude starosta obce kontaktovat firmu pana Petery z Třebihoště a
dohodne tlakové přeměření na předem stanovených místech po trase vodovodu.
Z tohoto důvodu poţádá starosta obce o spolupráci i starostu obce Trotina. Údaje o
tlaku na jednotlivých bodech by měli být předány f. VODA CZ do 15.3.
Zastupitelstvo projednávalo podání ţádosti o dotaci na rekonstrukci vodovodního
přivaděče. Na vypracování ţádosti by měla obec spolupracovat s firmou ERV. Po diskuzi se
zastupitelé domluvili, ţe s ohledem k probíhajícím a plánovaným akcím je nutné tyto akce
nejprve dokončit a teprve poté se zabývat dalšími.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování, zda se má v tomto roce nechat v součinnosti
s firmou ERV vypracovat a podat ţádost o dotaci na rekonstrukci vodovodního přivaděče
mezi vodárnou a částí obce Zábřezí.
0 hlasů PRO; 5 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
V tomto roce se dokončí akce „Úpravna vody“ a ţádost na rekonstrukci vodovodního
přivaděče se bude podávat nejdříve v roce 2012.
Z jednání mezi firmou VODA CZ a obcí Zábřezí-Řečice byl vypracován zápis, který je
ještě upravován dle připomínek f.VODA CZ.
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8.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval přítomným občanům a zastupitelům za účast a veřejné zasedání
ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:

www.zabrezi-recice.cz

Ing. Petr SAMEK

Martin JUKL

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Martin SMĚLÝ
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