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Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

ZAHÁJENÍ
Účetní závěrka obce Zábřezí-Řečice za rok 2017
Výsledek hospodaření obce Zábřezí-Řečice za rok 2016
Závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2016
Informace a žádost ze spádové základní školy
Vyúčtování za frézovaný materiál
Žádost o spoluúčast
Územní plán Zábřezí-Řečice - smlouva s projektovým ateliérem
Žádost o pronajmutí areálu v okolí Obecního úřadu
Žádost o stanovisko k projektu novostavby
Lázeňský mikroregion – informace
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a hosty a seznámil je s programem jednání, který
nechal schválit.
6 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.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE ZA ROK 2017

Starosta obce předložil zastupitelům podklady k účetní závěrce za rok 2016 a shrnul hlavní
body. Pak požádal o hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2016
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
3.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE ZA ROK 2016

Starosta obce předložil zastupitelům výsledek hospodaření obce za rok 2016 ve výši
696 442,58 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
www.zabrezi-recice.cz
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4.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE ZA ROK 2016

Dne 30. 5. 2016 byl sestaven závěrečný účet obce Zábřezí – Řečice za rok 2016 a byl v
podrobném členění k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ, na úředních deskách a
na elektronické úřední desce. Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o schválení
závěrečného účtu obce za rok 2016.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to s
výhradami vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření.
5.

INFORMACE A ŽÁDOST ZE SPÁDOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Starosta a seznámil přítomné se zprávou o činnosti a plánech spádové základní školy v Bílé
Třemešné. Škola žádá o příspěvek v libovolné výši. Po diskusi bylo navrženo řešit příspěvek
na konci roku obdobně jako v loňském roce.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
6.

VYÚČTOVÁNÍ ZA FRÉZOVANÝ MATERIÁL

Starosta informoval o tom, že obec nakoupila během opravy silnice, 60 tun frézovaného
recyklátu za cenu 150 Kč/tunu. Materiál bude použit na zpevnění obecních komunikací
v Zábřezí a Řečici.
7.

ŽÁDOST O SPOLUÚČAST

Starosta přečetl žádost obce Doubravice o spoluúčast na financování vyasfaltování
parkovacích ploch u hřbitova. SÚS poslala fakturu na 46 462 Kč a obec Doubravice žádá o
příspěvek ve výši 50%.
Starosta nechal o příspěvku hlasovat
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
8.
ÚZEMNÍ PLÁN ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE - SMLOUVA S PROJEKTOVÝM
ATELIÉREM
Starosta informoval, že je připravena smlouva se společností Regio s.r.o.na vypracování
územního plánu a je sjednána schůzka s Ing. arch. Janou Šejvlovou, na které bude smlouva
podepsána. Cena za vypracování územního plánu je 134 000 Kč.
9.

ŽÁDOST O PRONAJMUTÍ AREÁLU V OKOLÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Starosta přečetl žádost Jakuba Senety o pronájem areálu v okolí obecního úřadu. Vzhledem
k tomu, že žadatel není plnoletý, navrhl starosta žádost zamítnout.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
www.zabrezi-recice.cz
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10.

ŽÁDOST O STANOVISKO K PROJEKTU NOVOSTAVBY

Starosta seznámil přítomné se žádostí o souhlasné stanovisko k projektu rodinného domu
včetně oplocení a přípojky vody. Jedná se o parcelu 7/1 Na vrchách.
K projektu neměli zastupitelé připomínky a tak nechal starosta o žádosti hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
11.

LÁZEŇSKÝ MIKROREGION – INFORMACE

Místostarosta informoval o valné hromadš Lázeňského mikroregionu.. Byl schválen
závěrečný účet, výsledky hospodaření a účetní závěrka.
Mikroregion podává žádost o dotaci na kompostéry, do kterého je zapojena i naše obec.
Termín podání dotace je konec července. Předpokládané vyhodnocení proběhne na podzim a
pak bude probíhat výběrové řízení na dodavatele. Pokud vše proběhne v pořádku, dají se
kompostéry očekávat na jaře 2018.
Opět se připravují kalendáře na rok 2018. Obce mají dodat fotografie. Místostarosta vyzývá
občany, pokud mají vhodné snímky Zábřezí nebo Řečice, ať je zašlou nebo donesou na
obecní úřad.
Volejbalový turnaj se bude konat 23.9.2017.
12.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:

www.zabrezi-recice.cz

…………………
Petr SAMEK

……………………
Martin SMĚLÝ

Starosta obce:

…………………….
Martin JANEČEK

…………………………..
Jan KARBAN
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE
Konaného dne:

16. 6. 2017
Martin SMĚLÝ

Ověřovatelé:
Přítomní zastupitelé:

Martin JANEČEK
Martin JUKL

005/2017

Číslo:

Jan KARBAN
Petr SAMEK
Miroslava ONDRUŠOVÁ

Martin SMĚLÝ
Jan KARBAN

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:







Účetní závěrku za rok 2016 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 2016 ve výši 696 442,58 Kč a převedení z účtu 431 na účet
432
Závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to s výhradami vzhledem k
nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření.
příspěvek obci Doubravice ve výši 23 231 Kč na vyasfaltování parkovacích ploch u hřbitova

ZASTUPITELSTVO DÁVÁ SOUHLASNÉ STANOVISKO:


k projektu rodinného domu, oplocení a vodovodní přípojky na parcele 7/1 katastrální území
Zábřezí

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:



s.r.o.


zprávu o činnosti a plánech spádové základní školy v Bílé Třemešné
informaci o nákupu frézovaného recykláž
zprávu o smlouvě na vypracování územního plánu s fitmou Regio, projektový ateliere
informaci o valné hromadě Lázeňského mikroregionu

ZASTUPITELSTVO ZAMÍTÁ



žádost o příspěvek pro základní školu v Bílé Třemešné
žádost o pronájem areálu u obecního úřadu

Ing. Petr SAMEK
Místostarosta obce

www.zabrezi-recice.cz

Martin JANEČEK
Starosta obce
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