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Program zasedání
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2.
3.
4.
5.

1.

ZAHÁJENÍ
ÚPRAVNA VODY – ŘEČICE
REKONSTRUKCE VEDENÍ NN – VRCHA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VRCHA
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele 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 OZ.
2.

ÚPRAVNA VODY – ŘEČICE

Starosta obce informoval zastupitele o průběhu akce „Úpravna vody – Řečice“.
Z Ministerstva zemědělství přišel na OÚ dopis, ve kterém nás MZe vyzývá k předložení
Žádosti o evidenci akce a Žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční
podpory.
Vyhotovení uvedených žádostí od externí firmy by stálo 40.000,- Kč, dále nám firma
nabídla stavební dozor nad akcí (20.000,- Kč) a vyhotovení závěrečné zprávy pro MZe po
dokončení akce (20.000,- Kč).
Podání žádostí je nutné provést do 31. 7. 2010 a k samotným žádostem je nutné doložit
ještě další potřebné dokumenty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dost vysokou částku shodli se zastupitelé obce, že se ještě
nebude s firmou ERV podepisovat smlouva na výše uvedené služby a pokusíme se žádosti pro
Mze zajistit sami. Starosta obce bude dál komunikovat se zastupiteli a společně budou
pracovat na vyhotovení žádostí pro Mze.
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3.

REKONSTRUKCE VEDENÍ NN – VRCHA

Starosta obce navštívil zástupce společnosti ČEZ aby zjistil v jaké fázi je příprava
rekonstrukce vedení NN na Vrchách. Bylo mu sděleno, že rekonstrukce vedení nebude
provedena v roce 2010 ale, pokud to bude možné, bude chtít pobočka ČEZu, která
rekonstrukci zajišťuje, nakoupit v letošním roce materiál a začít s rekonstrukcí. Představa je
taková, že by se v letošním roce vyhotovila ta část vedení, která je naplánována vrchním
kabelem na sloupech.
4.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VRCHA

Z důvodu rekonstrukce vedení NN na Vrchách ne nutné v rekonstruované trase vybudovat
nově veřejné osvětlení. Starosta byl informován zástupcem ČEZu, že ČEZ po nás nebude
požadovat finanční spoluúčast na provedení výkopových prací a bez problémů bude
umožněno položení kabelu VO do společného výkopu s vedením NN. Pouze v případech, kdy
bude nutné udělat protlak pod komunikací, není možné uložit kabely VO a NN společně a je
nutné pro každé vedení udělat vlastní protlak. Tyto protlaky na VO bude hradit obec.
V průběhu měsíce července bude starosta opět kontaktovat a dále jednat se zástupcem
ČEZu a zřejmě i stavební firmou, která by měla pro ČEZ rekonstrukci vedení NN provádět.
5.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Josef KÜFFEL

Ing. Petr SAMEK

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Mgr. Dana REJLOVÁ
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