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1.

ZAHÁJENÍ
NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY
REKONSTRUKCE VO ŘEČICE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3 ZE DNE 7.6.2013
LÁZEŇSKÝ MIKROREGION
VÝMĚNA VODOMĚRŮ
TELEFONNÍ SLUŽBY
PRODEJ POKÁCENÝCH STROMŮ
PROBLEMATIKA CESTY NA p.p.č.433
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 ZO.
2.

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

Starosta obce přednesl zastupitelům návrh na nákup zahradního traktoru. Jak již bylo
projednáváno v předešlých jednáních zastupitelstva, bylo by vhodné, vzhledem k velkým
travnatým plochám, o které se obec stará, zakoupit zahradní traktor. Starosta obce projednával
nákup s účetní obce a shodli se na tom, že je možné nákup uskutečnit. Zastupitelé o nákupu
diskutovali a porovnávali nabídky. Nabídku zaslala firma iLogo ze Dvora Králové nad
Labem. Tato nabídka byla porovnávána s nabídkami na internetu. Z nabídnutých modelů byly
vybrány dva modely:
 Honda HF 2417 HM

za cenu 97.500,- Kč vč. DPH

 John Deere X 155 R+vozík

za cenu 98.500,- Kč vč. DPH

Zastupitelé se shodli na vhodnosti nákupu zahradního traktoru a z nabízených modelů byl
vybrán John Deere X 155 R+vozík za cenu 98.500,- Kč vč. DPH nabízený firmou iLogo,
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která nabízí kvalitní záruční i pozáruční servis. Starosta obce nechal hlasovat o nákupu
zahradního traktoru.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta společně s místostarostou obce osloví firmu iLogo a zajistí nákup traktoru.
3.

REKONSTRUKCE VO ŘEČICE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Starosta obce seznámil zastupitele s nutností začít řešit projektovou dokumentaci na
veřejné osvětlení v Řečici, které bude muset obec vybudovat, jakmile začne firma ČEZ
s rekonstrukcí vedení NN v Řečici.
Byla projednávána nabídka firmy Matex z Hradce Králové ve výši 40.000,- Kč bez DPH,
která zahrnuje: úplné technické řešení stavby, seznam majitelů pozemků v trase vedení,
vyjádření správců podzemních sítí, souhlas o vstupu na pozemek, rozpočet ucelených částí
stavby, geodetické práce, zajištění ÚR.
Zastupitelé nad nabídkou diskutovali a shodli se na tom, že projektovou dokumentaci
zpracuje firma Matex, ale je nutné nejdříve kontaktovat firmu ČEZ s dotazem, kdy se
uskuteční rekonstrukce vedení NN a v závislosti na tom se domluví s firmou Matex
zpracování projektové dokumentace tak, aby byla vypracována v termínech shodných
s termíny zahájení rekonstrukce vedení NN.
Před zahájením zpracování projektu budou sezváni občané Řečice, aby se k rekonstrukci
VO mohli vyjádřit.
Starosta nechal o výše uvedeném hlasovat.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
4.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3 ZE DNE 7.6.2013

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.3:
Rozpočtové příjmy:
dotace z ÚP

+ 60.000,- Kč

Par. 3745

veř. zeleň pol. 5011 plat

+ 80.000,- Kč

Par. 3745

veř. zeleň pol. 5031 soc. poj.

+ 16.000,- Kč

Par. 3745

veř. zeleň pol. 5032 zdrav. poj.

+ 7.000,- Kč

Pol. 4116
Rozpočtové výdaje:

Po projednání nechal starosta obce hlasovat o schválení výše uvedeného rozpočtového
opatření.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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5.

LÁZEŇSKÝ MIKROREGION

Místostarosta obce seznámil zastupitele s činností Lázeňského mikroregionu a s akcemi,
které jsou na letošní rok naplánovány. 11. 4. 2013 proběhla valná hromada LM, na které byly
projednávány žádosti o dotace, termín další VH… . Akce konané LM:
 Namaluj svoji obec – uzávěrka 30. 6. 2013
 10. 8. 2013 – Cyklistický závod pro děti
 21. 9. 2013 – Volejbalový turnaj na Pecce
Bylo projednáváno využití dotace LM na odpočinkové místo. Uvažuje se o umístění
laviček a ohniště u OÚ.
6.

VÝMĚNA VODOMĚRŮ

Starosta obce informoval zastupitele o potřebě výměny vodoměrů v obci. Již uplynula
doba, kdy je nutné provést kalibraci stávajících vodoměrů, popřípadě jejich výměna za nové.
Starosta vypracuje podrobný plán výměn vodoměrů, se kterým zastupitele seznámí.
7.

TELEFONNÍ SLUŽBY

Starosta obce informoval zastupitele o stávajícím tarifu mobilních služeb, které pro svoji
práci využívá. Vzhledem k tomu, že jsou nyní k dispozici vhodnější tarify, požádal starosta
zastupitele, zda je možno provést optimalizaci tarifu tak, aby bylo telefonování výhodnější.
Dále je potřeba přidat ke stávající smlouvě kartu umístěnou v zabezpečovacím zařízení.
Zastupitelé se změnou tarifu a přidáním karty zabezpečení ke smlouvě souhlasili. Starosta
obce bude kontaktovat operátora a zajistí optimalizaci tarifu.
8.

PRODEJ POKÁCENÝCH STROMŮ

Starosta obce společně s místostarostou obce informovali zastupitele o stavu prodeje
pokácených jasanů u hasičské zbrojnice. Do dnešního dne se nepodařilo stromy prodat
k dalšímu zpracování na pile. Stromy byly řádně změřeny způsobilou osobou. Zastupitelé
diskutovali o dalším postupu a shodli se na tom, že budou nabídnuty k prodeji.
Obec Zábřezí-Řečice zveřejňuje tímto záměr prodeje pokácených stromů u hasičské
zbrojnice. Cena je stanovena takto: 1m3 = 1.000,- Kč.
 Strom č.1 – 2,25 m3

2.250,- Kč

 Strom č.2 – 2,40 m3

2.400,- Kč

Zájemci se mohou hlásit písemně na OÚ do 11. 7. 2013 do 19:00 hodin. V případě většího
zájmu bude dále řešeno, jakým způsobem budou stromy prodány.
Starosta nechal hlasovat o výše uvedeném záměru.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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9.

PROBLEMATIKA CESTY NA P.P.Č.433

Zastupitel obce pan Samek Petr se dotazoval na stav řešení problematiky rozorané cesty
v Řečici. Starosta obce s místostarostou obce již v této věci jednali, ale ze strany družstva
jsme zatím neobdrželi vyjádření. Starosta opět začne s družstvem jednat.
10.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Použité zkratky:
OÚ
ZO
VO
NN
LM
VH

Obecní úřad
Zastupitelstvo obce
Veřejné osvětlení
Nízké napětí
Lázeňský mikroregionu
Valná hromada

Zapsal:

Martin JANEČEK

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Ing. Petr SAMEK

Martin SMĚLÝ
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