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1.

zlHÁenÍ
znmĚsrNmlEc
NAVPP
ÚpnevNRvoov.ŘgÓce
zvÝšrruÍnxuVoDYvEVoDovoDu- ČÁsroscEVRcHA
nozpoČrovÉ
oplrŘrnÍč.
2zEDNEL.6.2ot2

zlnRRotrtÍtgcHNlKA
úzrŇsxÝM|KRoREGIoN
rušn zŠsÍLÁrŘrMešNÁ
ŽÁoosr o pŘíspĚverrunšrolruíRKADEM||
pooĚrovÁt,tíogČAt{ŮM
ávĚn

anÁrrxÍ

Starostaobce přivítal obecnízastupitelea sezrrámilje s programemjednríní,ktery nechal
schválít.
7 hlesůPRo;0 hlasůPROTI;0 hlasůZDRŽEL sE
Starosta obce infonnoval zastupitele,žecelézasedónl zasnpirclsna bude nahróvóno, a
oZ.
to z úůwdttlevalttnÍhouyhotwenízapisu ze zaseúúní

2.

zauňsrxal{Ec NA vPP

Starostaobce informoval zasfupiteleo násfupuzaměstnancena \lPP, kreý raéalpro obec
pracovatod 1. ó. 20|2. Na zaměstnancepřispíváUP TU. S násfupemzaměstnancena VPP je
nutnézajistit zodpovědnouosobu na vedenízaměstnance.V minulých letechtoto vedení
zajišťovalmístostarostaobce p. Kuffel Josef, ktery v tuto chvíli rozrrrýšlí,zdarníďky své
vytíženostinadrílev tétofunkci setrvat.Zastupitelénad tímtoďskutovali. o vedení
zaměsfuancebude roztrodnutonejpozději začátkem23.tydne,Do tédoby bude zajišťovat
vedenímístostarosta
obce.

3.

Úpmuva voDY- ŘnČtcn

Starostaobce informoval zasfupiteleo odpojenítlakových čerpadelv Úpravně vody.
Připojení mělo proběhnoutdo konce květra, ale stavebnífirma nedodrželadohodnutétermíny
a opětovnépřipojeníje zpožděno.Připojovrfurí
tlakoých čerpadelby mělo být provedeno
začátkem23. tydne.Všeje operativněřešenotatq abv bylo připojeníprovedenoco nejdříve.
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Zastupitel obce pan SamekPetr informoval o stavupracípři opraváchpoďďry, které
právě probíhajív úpravněvody' Seznámil zastupitelepodrobněs harmonogramempracía
důvodyzpožděnípřipojeníATS.
Zastupiteléďskutovali o převzetípoďďry od f. Ps sTAv aby mohla f. voDA CZ začtt
připojovat ATS. Bylo dohodnuto,žebude vystavenpředrívacíprotokol s uvedenímvýhrady
(poďaha je v pořádku ale chybíochrannýnímečekkrytu vodojemu).

4.

TLAKU voDY vE voDovoDu - ČÁsroBcE vRcHA
zrnÝŠBxÍ

Dne 4. 6. budou ve s@ní částiobce Zábřezí(Na Vrchách) u vybranýchvodovodních
přípojeknamontoványredukčníventily a potébude navýšenmímětlak vody v obecním
tlak'
ve wchní črístiobce za redukčď šachtouměli dostatečný
vodovodutak, aby i občané
Montážbude provedenaodbornoufirmou a přítomenbude zásfupceobce pan Kuffel Josef.

5.

RozPočTovÉ oPATŘENÍČ.zzaDNE 1.6.2012

opatřeníě' 2 vypracovanéúěetrríobce.
Starostaobce přďložíl zastupitelůmrozpočtové
příjmy:
3 Rozpočtové
p|.2324_wrícenídaň

o Par' 2310

Pitrrávoda

o Par. 6310

obecnépříj. p|. 2|4|_Pfijaté urokynaBÚ

o Po|. |122

Daň'zpfijmůPo zaobce

+ 6.950,.
Kč
+ 1.000,Kč
+ 64.600,.
Kč

3 Rozpočtové
ýdaje
o Par.6399

Finan.operacepol. 5362_ platbadaníPo

- ó4.600,.Kč

opatřeníč'2.
StarostaobcepoŽídatzastupiteleo hlasováníke schválenírozpočtového
7 hlasůPRo; 0 hlasůPROTI; 0 hlasůZDRŽEL sE

6.

ZAHRADNÍrBcmrrxl

Starostaobce informoval zastupitp|e,Ževnávaznostina jednrínízastupitelstvaobce ze dne
4. 5.20|2 (bodč.4) byla zakoupenanová sekačkaaračkySTIGA ra |6.200,-Kč.Starýstroj
byl vzhledem ke svémustavua množsM sečenýchploch již nevyhovující.
Zastupiteléobce s nákupem souhlasí.

7.

uuBŇsrcf MIKRoREGIoN

Místostarostaobce iďormoval zastupiteleo činnostiLM. Dne 21'.6.20|2 se koná valní
hromadaLM, kde budou řešenydotace' obec ZibÍea.ř{ečicemůžepoádat o dotaci na
opraw studárrkyv Řďici,;e nrrtnédo 8. 6. 2o|2 dodetl,M žádosts fotodokumentacía
popisem akce.Přípravupodkladůzajisti zastupitelobce parrSamek Petr a předáje do7,6.
2012 místostarostovinebo starostoviobce, kteřízajístípřeposláníLázeňskémumikroregionu.
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8.
ŽÁoosr o pŘÍspĚvrKnaŠxor,xÍ
A zŠrfi,Á
ax.lnnun nnŠ
rŘnunŠnÁ
Starostaobce přeďoál zasfupitelůmžádosto příspěvekna školníakademii mateřskéa
základníškolyv BíléTřemešné,
kÍerouoMržet od vedeníMŠa ZŠv BíléTřemešné.
Zasfupiteléďskutovali o příspěvkua byla navrženačástka1.000,.Kč. Starostanechal
hlasovato pffs$vku 1.000,.Kč.
7 hlasůPRo; 0 hlasůPROTI; 0 hlasůZDRŽEL sE

9.

PoDňKov/iNÍorČ,lxŮu

obecní ďad děkuje občanům,
a přípravách
kteří se podílelina čištění
víceúčelovénádrže
dětskéhodne.

10.

zivĚn

Starostaobce poděkoval zasfupitelůmzalúěasta veřejnézasedárríukončil.
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