OBECNÍ ÚŘAD Zábřezí – Řečice
544 01 Zábřezí - Řečice

Dokument č.:
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:

13. 5. 2019

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE
3. 5. 2019

Konaného dne:
Ověřovatelé:

Aleš BOZNER

Přítomní zastupitelé:

Martin JANEČEK
Miroslava ONDRUŠOVÁ

Číslo:

4/2019
Martin JUKL

Ing. Petr SAMEK
Martin JUKL

Aleš BOZNER
Dana REJLOVÁ

Program zasedání
1.
Zahájení
2.
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednání přestupků
3.
Stanovení místa určeného k oddávání
4.
Odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků - komplexní pozemková úprava v
kat. území Trotina
5.
Účetní závěrka a výsledek hospodaření obce za rok 2018
6.
Závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2018
7.
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
8.
Úprava veřejného prostranství v Řečici
9.
Elektro - Comp: Oznámení o zahájení prací stavby
10. Vodovod – zaměření
11. Klubovna - nákup vybavení (lednice, TV)
12. Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 3.5 2019
13. Fotopast
14. Diskuse
15. Závěr

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a
občany a seznámil je s programem zasedání.
Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno, a
to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.

2.
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O PŘENOSU PŘÍSLUŠNOSTI K
PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKŮ
Starosta předložil veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Zábřezí-Řečice a MÚ Dvůr Králové
nad Labem o řešení přestupků našich občanů. Touto smlouvou obec přenáší na město veškerou
příslušnost projednávání přestupků v obvodu naší obce. Tato smlouva nahrazuje smlouvu již
existující. Její součástí je i nový ceník jednotlivých úkonů.
Starosta nechal o návrhu hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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3.

STANOVENÍ MÍSTA URČENÉHO K ODDÁVÁNÍ

Opět 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. Starosta navrhl, aby místem pro oddávání byly na dobu
neurčitou stanoveny pozemky katastrálního území Zábřezí [768626] s parcelními čísly:
st.
72/2, 35/1 , 57/2, 60, 350/1 a 399/1. Souhlas s majiteli pozemků projedná starosta.
Starosta nechal o návrhu hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
4.
ODSOUHLASENÍ NÁVRHU NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V KAT. ÚZEMÍ TROTINA
Starosta předložil návrh na úpravu hranic obecních pozemků na hranici katastru s Trotinou.
Jedná se o drobné úpravy zajišťující funkční uspořádání a přístupy k pozemkům při kterých se
plocha obecních pozemků nepatrně zvýší. Jedná se parcelní čísla 336 a 337.
Po seznámení nechal starosta o návrhu hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
5.
2018

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK

Starosta obce předložil zastupitelům podklady k účetní závěrce za rok 2018 a shrnul hlavní
body. Pak požádal o hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2018.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce předložil zastupitelům výsledek hospodaření obce za rok 2018 ve výši 757
957,83 Kč. Tento výsledek bude převeden z účtu 431 na účet 432. Pak požádal o schválení
výše uvedeného výsledku hospodaření.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
6.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE ZA ROK 2018

Starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2018, který byl
od 15.4.2019 k nahlédnutí v kanceláři OÚ a na elektronické úřední desce včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření
Starosta nechal hlasovat o závěrečném účtu v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to s výhradami
vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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7.

ŽÁDOST O PODPORU PROVOZU LINKY BEZPEČÍ, Z.S.

Starosta seznámil přítomné s žádostí o příspěvek na provoz linky bezpečí.
Po diskusi bylo navrženo tuto žádost zamítnout.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

8.

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V ŘEČICI

Místostarosta přítomným představil návrh zahradní architektky na úpravu místa, které
slouží ke svozu popelnic, dále zde je úřední deska, byla zde poštovní schránka a čekárna na
pojízdnou prodejnu. Při opravě silnice byla čekárna zbourána a úřední deska usazena
provizorně na sloupu VO.
Paní architektka navrhla dřevěný přístřešek, který by uspořádal jednotlivé funkce
prostranství.
Po diskusi bylo dohodnuto, že zastupitelé obdrží návrhy v elektronické podobě
k prostudování.

9.

ELEKTRO - COMP: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ STAVBY

OÚ obdržel oznámení, že bude v srpnu až listopadu provedena oprava nadzemního vedení
VN vedoucího od Trotiny k Poličanům a na Vrcha. Seznam dotčených pozemků je na OÚ.
Majitelé těchto pozemků by měli být informováni.
10.

VODOVOD – ZAMĚŘENÍ

Starosta informoval, že Vodoprávní úřad ve Dvoře Králové nad Labem požaduje zaměření
větve vodovodu, na které řeší podnět paní Brunové, na zjištění legálnosti této stavby.
Obec nechává zaměřit a pasportovat celý vodovod v Řečici i na Zábřezí. Zaměření větve
do horní Řečice uhradí Vodoprávní úřad ve Dvoře Králové nad Labem.
Předpokládaná cena za zaměření je 19670,-Kč bez DPH, z toho poměrnou část zaplatí
vodoprávní úřad.
Starosta požádal o schválení této částky.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
11.

KLUBOVNA - NÁKUP VYBAVENÍ (LEDNICE, TV)

Starosta navrhl koupit do klubovny novou lednici a televizi. Po diskusi se zastupitelé
dohodli na lednici s cenou do 8 000 Kč a televizi s úhlopříčkou 140 až 150 cm s cenou do 25
000 Kč.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
www.zabrezi-recice.cz
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12.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 ZE DNE 3.5 2019

Starosta přečetl rozpočtové opatření č.4
Výdaje:
Par. 5512 pož. ochrana pol. 5222 příspěvky SDH Třebihošť
Par. 5512 pož. ochrana pol. 5137 DDHM-čerpadlo
Par. 6171 místní správa pol. 5137 DDHM
Pol. 8115 změna stavu
Par. 6117 volby do EP
Par. 3745 veř. zeleň pol. 5021 OON
Par. 2310 voda pol. 5169 zaměření vodovodu

+ 3 000,- Kč
+ 30 000,- Kč
+ 50 000,- Kč
- 151 800,- Kč
+ 15 000,- Kč
+ 30 000,- Kč
+ 23 800,- Kč

Starosta nechal o opatření hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

13.

FOTOPAST

Firma z Plzně v rámci své reklamní kampaně zaslala obci na vyzkoušení fotopast s
příslušenstvím. Cena zařízení je 7 900 Kč. Starosta se dotázal přítomných, zda je napadá
možnost využití fotopasti.
Po diskusi bylo navrženo fotopast nekupovat a vrátit prodejci.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
14.

DISKUSE

Paní Svobodová měla dotaz ohledně vedení NN k jejich domu.
Starosta ji informoval, že připomínku na ČEZ nahlásil, ale od té doby nedostal, žádnou
odpověď. Je potřeba to znovu zaurgovat.

Paní Brunová měla dotaz v jaké je fázi územní plán.
Starosta jí informoval, že Stavební odbor MÚ ve Dvoře Králové n. L. společně s architektkou
zpracovávají připomínky občanů a stanoviska krajských orgánů, z čehož v dohledné době
vnikne nová verze územního plánu.
Aleš Bozner měl dotaz na stav židliček v klubovně.
Starosta informoval, že je v plánu projít stav židliček se správcem klubovny a zjistit, zda je
obec schopna si je opravit vlastními silami.
Pan Milan Bozner otevřel diskusi ohledně veřejného osvětlení a vodovodu a vyčíslil
přítomné paní Brunové náklady obce na řešení jejich podnětů. K chování paní Brunové se
vyjádřili i někteří další zastupitelé. Paní Brunová to odmítla komentovat.
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15.

ZÁVĚR

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

Přílohy:
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednání přestupků s MÚ Dvůr Králové nad
Labem
Návrhu nového uspořádání pozemků - komplexní pozemková úprava v kat. území Trotina

Zapsal:

Ověřovatelé:

www.zabrezi-recice.cz

Petr SAMEK

Martin JUKL

Starosta obce:

Martin JANEČEK

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

3. 5. 2019
Martin JUKL
Martin JANEČEK
Miroslava
ONDRUŠOVÁ

4/2019

Číslo:

Aleš BOZNER
Ing. Petr SAMEK
Martin JUKL

Aleš BOZNER
Dana REJLOVÁ

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE SCHVALUJE:
 Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednání přestupků s MÚ Dvůr
Králové nad Labem
 Místa pro oddávání na dobu neurčitou pozemky v katastrálním území Zábřezí
[768626] s parcelními čísly: st. 72/2, 35/1 , 57/2, 60, 350/1 a 399/1
 návrh nového uspořádání pozemků - komplexní pozemková úprava v kat. území
Trotina
 Účetní závěrku za rok 2018 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v
platném znění a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. Ke schválení byly předloženy
všechny požadované výkazy a jejich sestavy, zpráva o přezkoumání hospodaření a
inventarizační zpráva
 Výsledek hospodaření obce za rok 2018 ve výši 757 957,83 Kč a převedení z účtu
431 na účet 432
 Závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2018 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to s
výhradami vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření.
 Provedení zaměření a pasportizace vodovodu v obci zábřezí-Řečice
 Nákup lednice a televizoru do klubovny v budově obecního úřadu.
 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 3.5 2019

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE ZAMÍTÁ:
 Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 Nákup fotopasti.
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ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE UKLÁDÁ:


Starostovi projednat s majiteli dotčených pozemků možnost konání svateb.

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE BERE NA VĚDOMÍ:
 Návrh na úpravu veřejného prostranství v Řečici
 oznámení opravy nadzemního vedení VN vedoucího od Trotiny k Poličanům a na
Vrcha

Ing. Petr SAMEK
Místostarosta obce
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Martin JANEČEK
Starosta obce
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