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Program zasedání
1.
Zahájení
2.
Závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2019
3.
Účetní závěrka a výsledek hospodaření obce Zábřezí-Řečice za rok 2019
4.
Úpravna vody - problematika množství odběru vody
5.
Heraldika - Znak a vlajka obce
6.
Přidělování čísel popisných
7.
Domovní čističky odpadních vod - vyhodnocení dotazníků
8.
Oprava víceúčelové nádrže Zábřezí
9.
Svoz tříděného odpadu - možnost zapojení do svozu s
obcí Doubravice
10. Zabezpečení přezkoumání hospodaření za rok 2020
11. MAS Královédvorsko
12. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s
13. Diakonie Broumov - Informace o konání sbírky, žádost o podporu
14. Žádost o umístění maringotky na soukromý pozemek
15. Informace o svozu nebezpečných odpadů a umístění kontejneru na objemný odpad v
roce 2020
16. Informace o možnosti vyzvednutí dezinfekce Anti-Covid na OÚ
17. Nákup techniky
18. Závěr

1.

ZAHÁJENÍ

Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno, a
to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a občany
a seznámil je s programem zasedání. Nechal o něm hlasovat.
4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

2.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE ZA ROK 2019

Starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2019, který byl
od 9.4.2020 k nahlédnutí v kanceláři OÚ a na elektronické úřední desce včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření
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Starosta nechal hlasovat o závěrečném účtu v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to s výhradami
vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření.
4 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

3.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE ZÁBŘEZÍŘEČICE ZA ROK 2019
Starosta obce předložil zastupitelům výsledek hospodaření obce za rok 2019 ve výši
691 209,09 Kč. Tento výsledek bude převeden z účtu 431 na účet 432. Pak požádal o
schválení výše uvedeného výsledku hospodaření.
4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

4.

ÚPRAVNA VODY - PROBLEMATIKA MNOŽSTVÍ ODBĚRU VODY

Starosta nastínil problematiku jednorázových zvýšení odběru vody. K tomu dochází patrně
při napouštění bazénů. Pokud je bazén veliký nebo by současně bylo napouštěno více bazénů,
mohlo by dojít k výpadku zásobování vodou.
Zastupitelé se dohodli, že občané obdrží výzvu, aby plánované nadstandardní odběry vody
nahlásili obsluze úpravny a dohodli se s ní, kdy ho provedou.

5.

HERALDIKA - ZNAK A VLAJKA OBCE

Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou firmy Aleroin, která se zabývá návrhy symbolů
obce a služby s tím související. Obdobné nabídky chodí již delší dobu a naše obec patří do
5 % skupiny, která znak a vlajku ještě nemá.
Zastupitelé se dohodli, že osloví některou z firem a zároveň vyzývají občany, aby přispěli,
svými náměty, vědomostmi a podněty k tvorbě návrhů. Pokud nějaké vzniknou, budou
předloženy k veřejné diskusi.

6.

PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL POPISNÝCH

Čísla novým domům byla v poslední době přidělována pouze na Zábřezí. Poslední
přidělené číslo bylo 90. Nyní se bude po delší době kolaudovat nový dům v Řečici. Starosta
otevřel otázku, zda v Řečici pokračovat ve společné řadě, nebo začít v Řečici novou řadu tak,
aby nebyly duplicitní čísla se Zábřezím.
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Po diskusi nechal starosta hlasovat o návrhu, že v Řečici se domy budou číslovat
samostatnou řadou, začínající číslem 200.
4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

7.
DOMOVNÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD – VYHODNOCENÍ
DOTAZNÍKŮ
Na obecní úřad dorazilo 33 vyplněných dotazníků. Zájem o výstavbu DČOV má 24
dotázaných, což představuje více než 85 osob. Základní podmínka výzvy na pokrytí 30 %
obyvatelů obce by tedy byla splněna. Pro vedení obce to znamená, že bude zjišťovat další
podmínky realizace.

8.

OPRAVA VÍCEÚČELOVÉ NÁDRŽE ZÁBŘEZÍ

Při kontrole stavu požární nádrže bylo shledáno, že některé části stěn se začínají bortit.
Generální oprava je ve stádiu jednání s projekčními firmami. Je třeba nejvíce poškozené části
opravit. Starosta předběžně jednal s panem Šubrtem, který by byl schopen části v havarijním
stavu opravit.
Starosta nechal hlasovat, zda zastupitelé s opravou souhlasí.
4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

9.
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - MOŽNOST ZAPOJENÍ DO SVOZU S
OBCÍ DOUBRAVICE
Starosta Doubravice zaslal nabídku na svoz tříděných odpadů. Obec ve snaze podpořit
třídění odpadů uzavírá smlouvu s firmou Granplast s.r.o., která nabízí svoz tříděných odpadů,
který se provádí do plastových pytlů a firma si je vyzvedává u každého domu.
Finančně tato služba nevyjde levněji než svoz kontejneru, obec Doubravice očekává
návratnost v tom, že lidé budou více třídit a sníží se náklady na netříděný odpad.
Starosta nechal hlasovat o tom, zda se naše obec k této nabídce připojí.
0 hlasů PRO; 4 hlasy PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

10.

ZABEZPEČENÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

Starosta informoval, že odeslal žádost o provedení pravidelného přezkoumání hospodaření
za rok 2020 na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Obec má možnost objednat audit u
soukromé firmy nebo požádat o bezplatný audit krajský úřad.
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11.

MAS KRÁLOVÉDVORSKO

Starosta přednesl žádost o souhlas na zařazení obce do územní působnosti Místní akční
skupiny Královedvorsko na období 2021 – 2027.
Starosta nechal o souhlasu hlasovat
4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

12.

ŽÁDOST O PODPORU PROVOZU LINKY BEZPEČÍ, Z. S

Starosta přečetl žádost Linky bezpečí, z.s. o příspěvek 2000 Kč na její provoz. Po kratší
diskusi nechal o žádosti hlasovat.
0 hlasů PRO; 4 hlasy PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

13.
DIAKONIE BROUMOV - INFORMACE O KONÁNÍ SBÍRKY,
ŽÁDOST O PODPORU
Starosta přečetl žádost Diakonie Broumov na finanční příspěvek do veřejné sbírky na podporu
svozu použitého šatstva. Po kratší diskusi nechal starosta o podpoře hlasovat.
0 hlasů PRO; 4 hlasy PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

14.

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ MARINGOTKY NA SOUKROMÝ POZEMEK

Starosta informoval o záměru paní Hanušové, která koupila pozemek v místě bývalé
pazderny, umístit zde na přechodné období maringotku.

15.
INFORMACE O SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A UMÍSTĚNÍ
KONTEJNERU NA OBJEMNÝ ODPAD V ROCE 2020
Starosta informoval, že dne 23. května 2020 proběhne svoz nebezpečných odpadů. Na Zábřezí
od 8:00 do 8:25, v Řečici od 8:30 do 8:55.
Zároveň bude na Zábřezí 23. a 24. května přistaven kontejner na objemné odpady.

16.
INFORMACE O MOŽNOSTI VYZVEDNUTÍ DEZINFEKCE ANTICOVID NA OÚ
Na obecním úřadě je možno vyzvednout desinfekci Anti Covid. Vydává se v úředních
hodinách, výjimečně po dohodě se starostou nebo místostarostou.
www.zabrezi-recice.cz
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17.

NÁKUP TECHNIKY

Starosta navrhl, že je potřeba nakoupit nový křovinořez a motorová pila. Stávající
křovinořez dosloužil a je neopravitelný. Motorovou pilu si brigádníci a hasiči při práci se
dřevem musí nosit vlastní.
Starosta nechal o návrhu hlasovat
4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

18.

ZÁVĚR

Starosta obce na závěr poděkoval hasičům za zajištění čarodějnic, za odvoz klestí
z pořezaných stromů a přípravu na čištění koupaliště. Poté zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Starosta obce:

Martin JANEČEK

Aleš BOZNER
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE
Konaného dne:
Ověřovatelé:
Přítomní zastupitelé:

1. 5. 2020
Martin SMĚLÝ
Martin JANEČEK

3/2020

Číslo:

Aleš BOZNER
Ing. Petr SAMEK

Aleš BOZNER

Martin SMĚLÝ

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE SCHVALUJE:
 závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to s výhradami
vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření.
 výsledek hospodaření obce za rok 2019 ve výši 691 209,09 Kč a jeho převod z účtu
431 na účet 432
 číslování nových domů v Řěčici číselnou řadou, začínající č.p. 200.
 opravu havarijních částí požární nádrže
 že správní území obce Zábřezí-Řečice je v územní působnosti MAS
Královédvorsko, z. s. na období 2021-2027.
 nákup křovinořezu a motorové pily

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE ZAMÍTÁ:
 připojení se ke svozu tříděných odpadů firmou Granplast
 žádost Linky bezpečí, z.s. o příspěvek 2000 Kč na její provoz
 žádost Diakonie Broumov na finanční příspěvek do veřejné sbírky

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE UKLÁDÁ:

rozeslat občanům výzvu, aby plánované nadstandardní odběry vody hlásili
obsluze úpravny


zahájit jednání s heraldickými firmami o návrzích na symboly obce.
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ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE BERE NA VĚDOMÍ:
 Výsledky ankety na domovní čističky odpadních vod.
 Odeslání žádosti o provedení pravidelného přezkoumání hospodaření za rok 2020
Krajským úřadem KH kraje
 umístění maringotky na pozemek paní Hanušové
 o svozu nebezpečných odpadů dne 23. května 2020 a přistavení kontejneru na
objemný odpad 23. a 24. května 2020
 možnost vyzvednout desinfekci Anti covid na obecním úřadě v úředních hodinách

Ing. Petr SAMEK

Martin JANEČEK

Místostarosta obce

Starosta obce
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