Zápis z veřejnéhozasedánízastupitelstva
konanéhodne 8.května2009
ověřovate1é:p.Ing.P.Samek,p.V.Horák

p'J.Kiiffel
p'Ing'P.samek,pBc..J'Karban,p'M-Jutl,p'v-HoÍá,k
PřítoÍmí Zastupitelé:p.M..]aneček'p'Mgr'D'Rejlová

Body jednání:
1.Zahájení
zastupitele
obce.Semámilpřítomné
obcezahájilveřejnézasedánízastupitelstva
MíStostarosta
nechal schválit.
s programemzasedaní,kter.ý
účtuobce za rok 2008
2.Schvá|enízávěrečného
obcerryZvalZastupitelé
účet
obceza rok 2008.Starosta
Dne 1ó.4.2009by1sestavenzávěrečný
účtuobce.Zastupitelstvoobce schvalujezávěrečnýúčet
k hlasovránío schválenízávěrečného
obceza rok 2008s
zpráry o výsledkupřezkoumáníhospodaření
obceza rok 2008,včetně
-lýbrad.
a to bez
hospodařením
r,yslovením
souhlasus celoročním
0, zdržel:0
Hlasování:pro: 7 zasíupitelů,ploti:
opatřeníč.2z 8.5.2009
3.Rozpočtové
Příjmy:
rozpočtu
na pol.4111 na volby do EP + 15.100,.kč
Navýšení
rozpočtuna po1.41i6příspěvekZ Ú.P + 8i.000,-kč
NaqÍšení
Výdaje:
na par.6402pol.5364vratkavol. výdajů+ 13.000,-kč
Naýšenírozpočtu
obcí+ 50.000,-kč
rozpočtu
la par'6112Zastt'lpitelstva
Navýšení
rozpočtuna par'6l7l Místníspráva+ 32.420,.kč
Navýšení
proti:0, zdržel:0.
Hlasování:pro: 7 Zastupitelů,
nábradám,nákupupozemku)
(poslednídvě položkyse vxahují k úpravámplatů,cestovním
4.Czechpoint
Byla podána a schválená Žádosto dotaci na ziizeni pracovištěCzech point.N1nríse kompletuje
.ve |rnně Autocont cz vybavenítohoto pracovištěa zprovozněníby mělo proběhrroutv blízké
pracovištěCzechpoht budeobecsvéobčanyinfotmovat.
době.o spuštění
V současné
doběposLýuje Czechpoint:
-Výpis z bodového
registruřidičů
-výpis Z katastrunemovitosti
-Výpis z obchodního
rejstříku
-Výpis z rejstříl..-u
trestů
-PřijetípodanípodleŽivnostenského
zákona

S.Schváleníobjednávky na veřejnéosvět|ení
na projekt
konaného
6.3.2009bylo projednríno:objednávka
zastupitelstva
Na zasediání
a r,1'jádřeníČEZjak se
veřejnéhoosvětlenína Vrcha bude zadána aŽ por,1'jasnění
provederekonstrukceel.vedenína Vrcha.
na Vrcha budeprovedenákabelemv zemi
rekonstnrkceel.vedení
Nyníje jiŽ odsouhlaseno,že
a f.Matex provádípro ČEZ projekčnípráce na tomto projektu.Ztohoto důvodu,znalosti
pozemkovéproblematiky,starostaobce navrhl zadat lThotoveníprojeldu v ceně 83.900kč's podánímna stavebníuřad í'Matex'
proti:0, zdržel:0.
Hlasování:pro:7 zastupitelů,
6.Různé
-SDH Zábřezí dosiala od Ministerstva lnitra ČRpro svojíjednotku zásahovéuniformy,
kterépředalvelitel hasičů.
požátzpozotoval
-Dne 18.4.2009došlov lesepod chatouJEŽKOV k lesnímupožáÍu.Tento
zavolal starostuobce a následněvelitel
p.Libor Kalkus a ihned začalz hašením.Kpožrír.tr
SDH p.L.Hubený,kteý zajistil likvidaci požárua provedl zápis,kterýodeslď do Trutnova.
StaÍostaobce p.M.Janečekpoděkoval oběmaza obětaý zásahpři poŽárulesa.
-Sběrstarého
16.5.-17.5.09.odvozzajistíp.L.Hubený.
železase uskuteční
-Volejbaloý tumajSeuslanteční
Zábřezía Řečice.
vojejbalisté
30.5.09.Zajišt'ují
-Dětskýden se uskuteční
i SDHZábÍezia obecZábiezi-Řečice'
31.5.O9.Zajišťuj
T.Diskuse
-p.Kopecloý
p.Stránskému
je poťebaseříditveřejnéosvětlení.Odpověď:ZadáÍlo
-p.Kaplanpokládaníel.kabeluna soukromém
pozemkupři rekonstrukciel.vedení.
Štarosta
obce odpověděl,žeje nutná domluva s projektantempřímo na místěa bude
o tom informovat projeldanta.
.Z.Janeček,zdase plánujekanalizace v obci,pak by mohl nastatproblémpři po1ožení
uřad si to ověří.
se s kanalizacínepočítá,obecní
el.vedenído země.odpověď:Zatím
poděkoval
obcestarostaobcep.M.Janeček
zasedánízastupitelů
Na závěr veřejného
za účast
a zasedáníukončil.
zastupitelůma přítomnýmobčanům

Rejlová
Zapsala:Mgr.Dana
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ověřovatelé:p.lng.Petr
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Sií o sIaobý :Mattin Janeček

