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Program zasedání
1.
ZAHÁJENÍ
2.
DOTACE NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
3.
SMLOUVA SE SPRÁVOU A ÚDRŽBOU SILNIC O UMÍSTĚNÍ SLOUPŮ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
4.
JEDNÁNÍ S F.SIGNALBAU
5.
PRÁVNÍ SLUŽBY
6.
ÚPRAVNA VODY
7.
FOTOGRAFICKÉ ZÁBĚRY OBCE
8.
GEOPORTÁL
9.
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 ZO.
2.

DOTACE NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Starosta obce společně s místostarostou obce informovali přítomné o skutečnosti, že v tuto
chvíli není vypsaná žádná výzva na dotace na VO. Budeme dále sledovat nabídky.
3.
SMLOUVA SE SPRÁVOU A ÚDRŽBOU SILNIC O UMÍSTĚNÍ
SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Starosta seznámil přítomné se smlouvou, která byla připravena Správou a údržbou silnic
KHK, díky které budeme mít právo provést stavbu inženýrské sítě v Řečici podél krajské
silnic. SÚS nám účtuje jednorázovou peněžitou náhradu stanovenou podle Sazebníku
Královéhradeckého kraje ve výši 16.214,00 Kč vč. DPH.
Zastupitelé diskutovali o výše uvedené smlouvě. Starosta zjistí, zda částka na smlouvě je
přiměřená.
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4.

JEDNÁNÍ S F.SIGNALBAU

Starosta obce domluví setkání mezi zástupci obce a firmou Signalbau. Bude provedena
kontrolní prohlídka stavby VO v Řečici.
5.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Starosta obce informoval přítomné, že bylo jednáno s právníkem o dalším postupu při
ukončování zkušebního provozu úpravny vody v Řečici. Byla vypovězena smlouva o
zkušebním provozu.
6.

ÚPRAVNA VODY

Starosta obce informoval přítomné o opravě čerpadla v úpravně vody. Čerpadlo bylo
odesláno do Prahy, částka za opravu je ve výši cca 18.500,- Kč bez DPH.
7.

FOTOGRAFICKÉ ZÁBĚRY OBCE

Starosta obce seznámil přítomné s možností pořízení leteckých fotografií naší obce.
Obdrželi jsme nabídku f. Malované Mapy s.r.o., která nabízí zhotovení 15-30 různých
leteckých záběrů naší obce. Fotografie jsou v maximálním rozlišení v dig. podobě na CD.
15 fotografií je vytištěno na formát A4. To vše za cenu 3.900,- Kč+DPH. Zastupitelé po
diskuzi souhlasili s pořízením leteckých záběrů obce za výše uvedených podmínek.
8.

GEOPORTÁL

Starosta obce informoval přítomné o možnosti pořízení geoportálu pro potřeby OÚ.
Mapový portál Geosense používají zaměstnanci úřadů v každodenní praxi. Jedná se o plně internetový
geoinformační systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou
územní a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu. Pomocí Mapového
portálu lze snadno přistoupit k údajům z katastru nemovitostí (informacím o budovách, pozemcích a
jejich vlastnících) a to výběrem či filtrováním dle LV, RČ, IČO, nebo kliknutím do mapy. Umožňuje
náhledy na kompletní výpisy listů vlastnictví včetně jejich tisku, lehce dohledat budovy cizích vlastníků
na obecních pozemcích či např. odhalit neevidované stavby.

Po diskuzi se zastupitelé shodli, že tento portál není pro úřad v tuto chvíli přínosem.
9.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Použité zkratky:
OÚ
ZO
SÚS
SDH
VO

Obecní úřad
Zastupitelstvo obce
Správa a údržba silnic
Sbor dobrovolných hasičů
Veřejné osvětlení

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Martin JANEČEK

Mgr. Dana REJLOVÁ
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Martin JANEČEK

Ing. Petr SAMEK
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