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Konaného dne:
Ověřovatelé:
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Martin JUKL
Martin JANEČEK
Martin SMĚLÝ
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Číslo:

Miroslava ONDRUŠOVÁ
Ing. Petr SAMEK
Martin JUKL

Aleš BOZNER
Miroslava ONDRUŠOVÁ

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

1.

Zahájení
DAS - právní ochrana
Vyjádření k plánované stavbě RD v Řečici
Žádost o souhlas k umístění elektrické přípojky
Žádost o souhlas k umístění vodovodní přípojky
Vyjádření ČEZ k žádosti o rekonstrukc vedení NN
Veřejné prostranství v Řečici
Podmínky půjčování klubovny a stánku
Veřejné osvětlení v Řečici
Závěr

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a
seznámil je s programem zasedání.
Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno,
a to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.
2.

DAS - PRÁVNÍ OCHRANA

Starosta předložil nabídku firmy DAS na pojištění právní ochrany. Tato firma nabízí za
paušální poplatek nepřetržité právní poradenství a zajišťuje právní služby a ochranu obce
v případě sporů. Základní roční poplatek je 9.050,- Kč
Po seznámení s návrhem smlouvy nechal starosta hlasovat o tom, zda má smlouvu uzavřít.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

3.

VYJÁDŘENÍ K PLÁNOVANÉ STAVBĚ RD V ŘEČICI

Manželé Farští předložili žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na parcele č.410
a k domácí čističce odpadních vod dále žádají o povolení k připojení k vodovodní síti a
napojení na místní komunikaci.
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Po prostudování plánů měli zastupitelé připomínku k umístění vsaku odpadní vody
z domácí čističky. Nevelký prostor pro vsak je umístěn nedaleko nad domem č.p.23.
Navrhují, zda by vyústění výtoku z čističky nemohlo být umístěno v západní části parcely
410.
K vlastní budově nebyly vzneseny připomínky.
K připojení na vodovod a komunikaci nebyly také žádné připomínky.
Starosta nechal hlasovat o umístění stavby, připojení na vodovodní síť a místní
komunikaci s tím, že o umístění domácí čističky se se stavebníkem ještě povede jednání.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

4.

ŽÁDOST O SOUHLAS K UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY

Starosta obce předložil žádost Krystýny Šedivé o souhlas s umístěním elektrické přípojky
na pozemek parc. číslo 7/7, kde se připravuje výstavba rodinného domu
Starosta nechal o kladném vyřízení žádosti hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

5.

ŽÁDOST O SOUHLAS K UMÍSTĚNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Starosta obce předložil žádost Krystýny Šedivé o povolení připojení na vodovodní řád z
důvodu výstavby RD na pozemku parc. č. 7/7.
Podmínky připojení budou stejné jako v předchozích případech. Přípojka bude vybudována
bez poškození silnice, tedy protlakem pod silnici.
Starosta nechal o kladném vyřízení žádosti hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
6.

VYJÁDŘENÍ ČEZ K ŽÁDOSTI O REKONSTRUKC VEDENÍ NN

Starosta informoval přítomné s odpovědí společnosti ČEZ Distribuce na žádost obce o
opravu vedení NN k domu č.p. 20 na Zábřezí.
Ve vyjádření se uvádí, že ČEZ žádnou rekonstrukci neplánuje.
Starosta doporučil přítomnému panu Svobodovi, aby požadavek tentokrát zaslal on, jako
odběratel.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

www.zabrezi-recice.cz

Stránka 2 z 4

OBECNÍ ÚŘAD Zábřezí – Řečice
544 01 Zábřezí - Řečice

7.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ V ŘEČICI

Místostarosta předložil upravený projekt prostranství pro odpady a úřední desku v Řečici.
V novém návrhu byly zahrnuty připomínky z minulého projednávání.
Po delší diskusi starosta navrhl schválit předložený projekt, s tím, že je třeba projednat
stavbu přístřešku s majiteli dotčených pozemků a zjistit finanční náročnost.
O tomto návrhu nechal starosta hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

8.

PODMÍNKY PŮJČOVÁNÍ KLUBOVNY A STÁNKU

Martin Smělý informoval o půjčování klubovny a stánku. Konstatoval, že jsou problémy
s cizími pronajímateli, kteří vracejí zařízení ve špatně uklizeném stavu. Navrhl proto, aby se
prostory půjčovaly pouze místním obyvatelům.
Po diskusi se o návrhu hlasovalo.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
9.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ŘEČICI

Starosta informoval o tom, že obdržel od manželů Brunových doplnění návrhů řešení VO
v Řečici. Vzhledem, k tomu, že návrhy přišly v tomto týdnu a nemohly být prostudovány,
budou se projednávat na příštím zasedání.
10.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Petr SAMEK

Ověřovatelé:

Miroslava ONDRUŠOVÁ
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Starosta obce:

Martin JANEČEK

Martin JUKL
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE
Konaného dne:
Ověřovatelé:
Přítomní zastupitelé:

16. 8. 2019

Číslo: 6/2019

Miroslava ONDRUŠOVÁ
Martin JANEČEK
Martin SMĚLÝ

Ing. Petr SAMEK
Martin JUKL

Martin JUKL
Aleš BOZNER
Miroslava ONDRUŠOVÁ

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE SCHVALUJE:


Uzavření smlouvy s firmou DAS na pojištění právní ochrany



Umístění stavby rodinného domu na parcele č.410 dle přiloženého plánu a dále
schvaluje připojení k vodovodní síti a napojení na místní komunikaci



S umístěním elektrické přípojky na pozemek parc. číslo 7/7



Připojení na vodovodní řádu na pozemku parc. č. 7/7



Projekt na prostranství pro odpady a úřední desku v Řečici



Půjčování kiosku a klubovny pouze místním občanům

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE BERE NA VĚDOMÍ:


Vyjádření ČEZ k žádosti o rekonstrukc vedení NN

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE BERE UKLÁDÁ:


Místostarostovi projednat umístění domácí čističky odpadních vod na parcele
č.410



Místostarostovi zjistit cenu stavby na prostranství pro odpady a úřední desku
v Řečici a projednat ji s dotčenými majiteli pozemku

Ing. Petr SAMEK
Místostarosta obce
www.zabrezi-recice.cz

Martin JANEČEK
Starosta obce
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