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ZÁVĚR

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.

ÚPRAVNA VODY V ŘEČICI

Zastupitelé diskutovali o dalších postupech při odstraňování nedostatků v úpravně vody.
Původně bylo dohodnuto jednání se stavební firmou, dodavatelem technologie a projektantem
na 23. 5. 2012. Dodavatel technologie požádal obec o jednání v dřívějším termínu, z důvodu
dostatečné časové rezervy na provedení potřebných příprav. Zastupitelé obce navrhli termín
jednání na 11. 5. 2012 v odpoledních hodinách. S tímto termínem starosta obce seznámí další
strany přizvané k jednání.
3.

ODSTÁVKA TLAKOVÉHO ZÁSOBENÍ PITNOU VODOU

V souvislosti s plánováním úprav v úpravně vody v Řečici dojde koncem měsíce května
k odpojení tlakového zásobení pitnou vodou v obcích Zábřezí-Řečice a Trotina. Dodávka
pitné vody nebude přerušena.
Občané budou včas informováni informačním letákem do schránky, e-mailem a
vyvěšením informace na úředních deskách obce Zábřezí-Řečice.
www.zabrezi-recice.cz
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4.

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Starosta obce společně s místostarostou obce navrhli zastupitelům nákup nové zahradní
techniky. Jedná se o Zahradní traktor, který byl prodejcem používán jako předváděcí stroj.
Cena tohoto traktoru činí 70.000,- Kč, kdy původní cena je 110.000,-. Stroj je jeden rok starý
a prodejce na něj poskytne roční záruku a provádění záručního i pozáručního servisu.
Nákup zahradního traktoru byl zdůvodněn stářím obecní zahradní techniky, která již
nevyhovuje svým stavem k dalšímu používání.
Zastupitelé diskutovali, chvílemi velmi razantně, o nákupu výše uvedeného traktoru.
Zastupitel p. Karban Jan poukázal na to, že se na jedné straně snažíme snížit výdaje a nyní
navrhujeme vysoké výdaje na nákup techniky. Bylo poukázáno na stav bankovního účtu a
výdaje, které obec čekají. V této souvislosti zastupitelé požádali starostu, aby nechal účetní
obce vypracovat přehled stavu účtu a nutných výdajů. Výdaj na zahradní traktor nebyl
zohledněn v rozpočtu na tento rok.
Bylo zdůrazněno, že nákupu zahradní techniky (traktoru nebo sekačky) se nevyhneme,
protože stávající sekačka je opravdu nevyhovující. Zastupitelé se nedohodli na nákupu
zahradního traktoru, ale k nákupu sekačky neměli výhrad. K tomuto bodu zasedání
neproběhlo hlasování.
5.

UMÍSTĚNÍ ZÁBRANY NA P.P.Č.316

Starosta obce tlumočil zastupitelům ústní žádost občana, týkající se umístění zábrany na
obecní cestu na p.p.č.316 v k.ú. Zábřezí. Jedná se o umístění zábrany na lesní cestě z Dehtova
na Trotinu. V poslední době se množí krádeže dřeva, kterým by se mohlo aspoň z části
zamezit umístěním zábrany na obecní cestu.
Zastupitelé nemají výhrad k umístění zábrany na výše uvedený pozemek. Vzhledem
k tomu, že se v sousedství obecní cesty nacházejí pouze soukromé lesy, bylo navrženo, aby si
majitelé lesů na obecní cestu umístili zábranu na vlastní náklady. Obec s tímto bude souhlasit.
Umístění zábrany musí schválit Silniční správní úřad Trutnov a musí se k tomu vyjádřit
Dopravní inženýr Policie ČR Dopravního inspektorátu Trutnov. Všichni vlastníci pozemků
musí mít od zámku klíče.
6.

SMLOUVA S AGRO BT O NÁJMU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Starosta obce se opět vrátil k bodu, který byl projednáván na minulém zasedání. Byly
předloženy výpisy pozemků, o které se jedná. Zastupitelé výpisy prostudovali a závěrem se
shodli na nutnosti jednání s Agro BT a na tom, že je nutné ve smlouvě zohlednit možnost
vstupu na obecní cesty a místo pětileté výpovědní lhůty navrhnout výpovědní dobu jeden rok.
Toto bylo již projednáváno na minulém zasedání. Úkol nadále trvá.
7.

ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ

Zastupitelé se nyní shodli na tom, že obec nebude nabízet k prodeji žádné obecní
pozemky. Nejdříve je nutné dořešit záležitosti týkající se obecních cest v Řečici tak, aby byl
zajištěn přístup k nemovitostem po obecních cestách.
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PLÁNOVANÉ AKCE

8.

V měsíci květnu proběhnou tyto akce:
 26. 5. 2012
 27. 5. 2012

Volejbalový turnaj
Dětský den

pořádají volejbalisti
pořádá obec + SDH

Občané budou o akcích informováni prostřednictvím letáků, e-mailem a úředních desek.
9.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Místostarosta obce informoval o možných květnových termínech, ve kterých se může
vítání občánků konat. Po diskuzi se zastupitelé shodli na tom, že není možné květnové
termíny stihnout. Z tohoto důvodu bude termín dále projednáván. Místostarosta obce společně
s Mgr. Danou Rejlovou zajistí termíny a přípravu vítání občánků.
10.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:
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