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1.

ZAHÁJENÍ
INFORMACE O ZAMĚSTNANCI NA VPP
ÚDRŽBA ZELENĚ
TENISOVÝ KURT – ÚDRŽBA
PLÁNOVANÉ AKCE
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.

INFORMACE O ZAMĚSTNANCI NA VPP

Starosta obce informoval zastupitele o tom, že na obec nastoupil od 1. 4. 2011
zaměstnanec na VPP a stará se o něj místostarosta obce pan Küffel Josef.
Starosta obce předal místostarostovi obce slovo a ten informoval přítomné podrobněji o
pracovních výkonech zaměstnance. V tuto chvíli jsou připraveny obecní pozemky na sečení
(proběhla jejich údržba). Bylo započato s ořezem křovin u obecního úřadu. Po prořezu lip na
p.p.č.301/1 provádí zaměstnanec úklid větví. Dále bude pracovník provádět čištění pod
čekárnou v Řečici, tak aby mohla dešťová voda volně protékat a bude upravena plocha pro
odpadní nádoby na plast a sklo.
Místostarosta obce předložil zastupitelům rozpis plánovaných prací a přítomní měli
možnost se k tomuto rozpisu vyjádřit a popřípadě doplnit další návrhy.
Zaměstnanci začíná pracovní doba od 700 hodin a do budoucna je možné posunutí
pracovní doby od 600 hodin.
Místostarosta obce konstatoval, že nový pracovník v tuto chvíli plní své úkoly velmi
dobře.
www.zabrezi-recice.cz
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3.

ÚDRŽBA ZELENĚ

Starosta obce informoval přítomné, že proběhlo ošetření stromů na p.p.č.301/1. Ošetření
provedla firma pana Hanuše, která prováděla ošetření památných stromů na Zábřezí a
v Řečici.
Zastupitelka obce paní Mgr. Dana Rejlová přednesla návrh na podání žádosti o dotaci na
údržbu zeleně v obci.
Starosta obce návrh přijal s tím, že společně s místostarostou obce naplánují potřebnou
údržbu a zjistí možnosti získání dotace.
4.

TENISOVÝ KURT – ÚDRŽBA

Starosta obce vyzval ke svolání brigády na údržbu tenisového kurtu. Místostarosta obce
informoval přítomné o tom, že měla být dne 8. 4. přivezena antuka ale bohužel se to
z technických důvodů nepodařilo. Byla dohodnuta brigáda, které se zúčastní zastupitelé dle
možností v neděli 10. 4. od 900 hodin.
5.

PLÁNOVANÉ AKCE

Zastupitelstvo obce projednalo termíny plánovaných akcí:
 30. 4. tradiční pálení čarodějnic

(obec + SDH)

 7. 5.

(obec + SDH)

čištění víceúčelové nádrže

 28. 5. volejbalový turnaj

(volejbalisti)

 29. 5. dětský den

(obec + SDH)

Dále je plánováno vítání občánků, které zajistí místostarosta obce společně se
zastupitelkou Mgr. Danou Rejlovou.
O akcích budou občané podrobně informováni pomocí letáků a pozvánek, které budou
doručeny do poštovních schránek.
6.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.
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Mgr. Dana REJLOVÁ
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Bc.Jan KARBAN
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