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Zahájení
Jarní akce
Závěrečný účet obce za rok 2009
Ošetření památných lip
Obecní zaměstnanec
Tenisový kurt
Diskuze
Závěr

1. ZAHÁJENÍ
Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání, který nechal
schválit.
7 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. JARNÍ AKCE
Vzhledem k tomu, že se již blíží pravidelné jarní akce SDH a OÚ, zabývali se zastupitelé
podrobně jejich plánováním a shodli se na jednotlivých termínech takto:
-

SBĚR STARÉHO ŽELEZA

24. - 25. 4. 2010

Odvoz železa proběhne v pondělí 26. 4. 2010. Celou akci má na starosti velitel hasičů p.
Hubený L. OÚ zajistí vyvěšení informačního letáku na úředních deskách, internetových
stránkách obce a rozeslání informačních e-mailů.
-

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. 4. 2010

Jako každý rok proběhne pálení čarodějnic u koupaliště na Zábřezí. Pálení bude zahájeno
v 19:00 hodin (možná změna v závislosti na počasí). OÚ bude o této akci informovat
občany vyvěšením informačního letáku na úředních deskách, internetových stránkách
obce, rozesláním informačních e-mailů a distribucí pozvánek do poštovních schránek
občanů.
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-

ČIŠTĚNÍ VÍCEÚČELOVÉ NÁDRŽE

8. 5. 2010

SDH Zábřezí a OÚ Zábřezí pořádají každoroční čištění víceúčelové nádrže. Čištění
začne v sobotu 8. 5. 2010 od 9:00 hodin. SDH zajistí funkční techniku na vystříkání
nádrže vysokým tlakem vody. OÚ zajistí pozvání a informování občanů vyvěšením
informačního letáku na úředních deskách, internetových stránkách obce, rozesláním
informačních e-mailů a distribucí pozvánek do poštovních schránek. Na této akci bude
k dispozici občerstvení.
3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBŘEZÍ –ŘEČICE ZA ROK 2009
Starosta obce informoval zastupitele o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2009,
která proběhla 22. 2. 2010. Závěrečný účet obce bude sestaven v průběhu měsíce dubna a
bude vyvěšen na úředních deskách OÚ.
4. OŠETŘENÍ PAMÁTNÝCH LIP A DALŠÍCH DŘEVIN
Na zasedání OZ dne 5. 3. 2010 dostala Mgr. Dana REJLOVÁ za úkol zjistit jakým způsobem
probíhá ošetření dřevin v okolních obcích a podle toho bude zvolen další postup ošetření
dřevin v naší obci. Na základě zjištění paní Rejlové proběhla ve 14. týdnu schůzka starosty
s odbornou firmou zabývající se ošetřením dřevin. Schůzky se zúčastnila i paní Mgr. Dana
REJLOVÁ, která i nadále zajišťuje v součinnosti se starostou obce průběh akce. Odborná
firma se seznámila se stavem památných lip v částech obce Řečice a Zábřezí, přičemž stav
památné lípy na Zábřezí byl označen jako havarijní. Paní Mgr. Dana REJLOVÁ po získání
dalších informací připraví podklady pro podání žádosti o dotaci na ošetření památných lip a
ostatních dřevin v obci. Vzhledem k tomu, že u lípy na Zábřezí je potřeba provést zásah ještě
před vyřízením žádosti o dotaci, bude tento zásah proveden v následujících dnech. Jedná se o
odstranění ulomené větvě z koruny stromu. Tato větev velmi ohrožuje bezpečnost v okolí lípy
a obec bude muset investovat do jejího sundání 4.000,- Kč.
5. OBECNÍ ZAMĚSTNANEC NA VPP
Dne 6. 4. 2010 nastoupil do práce obecní zaměstnanec p. Ryba Karel. Výdaje na zaměstnance
jsou hrazeny Úřadem práce a délka pracovního poměru je 6 měsíců. Dohled nad
zaměstnancem provádí místostarosta obce p. Josef KÜFFEL.
Dále místostarosta obce informoval zastupitele o prvních úkolech obecního zaměstnance.
Proběhl nákup ochranných pomůcek, zaměstnanec se seznámil se stavem pozemků, které se
budou v sezoně sekat, byla započata likvidace nefunkčního hasičského automobilu.
Zaměstnanec začal s pracemi na tenisovém kurtu (odstranění mechu z povrchu). Další úkoly
bude místostarosta zadávat dle potřeby.
6. TENISOVÝ KURT
Správce kurtu s dobrovolníky budou pokračovat v započaté práci (stahování mechu obecním
zaměstnancem). Místostarosta obce zajistí dovoz nové antuky a zastupitel p. Martin JUKL
zajistí položení ochranných dlaždic okolo tenisového kurtu. Hlavní brigáda na údržbu kurtu
proběhne s největší pravděpodobností společně s čištěním víceúčelové nádrže.
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7. DISKUZE
Místostarosta obce informoval o špatném stavu dřevěné desky na stavidle nádrže. Tato deska
bude opravena. Do doby než bude zjednána náprava, je vstup na stavidlo ZAKÁZÁN.
Dále místostarosta obce informoval zastupitele o skutečnosti, že oprava lávek byla zahájena.
8. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:

Josef KÜFFEL

Starosta obce:

Bc.Jan KARBAN

Vratislav HORÁK
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