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1.

ZAHÁJENÍ
POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE NA DALŠÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – KANDIDÁTNÍ LISTINY
DOTACE NA ÚDRŽBU PAMÁTNÝCH LIP
ÚPRAVNA VODY – ŘEČICE
LÁZEŇSKÝ MIKROREGION
UMÍSTĚNÍ REKLAMY NA OBECNÍM POZEMKU
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.

POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE NA DALŠÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním §67 zákona o obcích, kdy počet členů
zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstev obcí a oznámí to na úřední desce obecního úřadu
nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích), tj. 83 dny přede dnem
voleb.
Po krátké diskuzi se zastupitelé shodli na sedmi členech zastupitelstva. Starosta poté o
tomto návrhu nechal hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
3.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – KANDIDÁTNÍ LISTINY

Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona o volbách kandidátní listinu (v případě
sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede
dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je
třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její
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předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách, nelze prodloužit, ani prominout
jejich zmeškání.
Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde
jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad
(§ 21 odst. 3 zákona o volbách). Přehled registračních úřadů ve svém územním obvodu
zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.
4.

DOTACE NA ÚDRŽBU PAMÁTNÝCH LIP

Starosta obce informoval zastupitele o schválení žádosti o dotaci na ošetření památných lip,
která byla podána Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Původně bylo žádáno
o dotaci na památné lípy na Zábřezí a v Řečici a dále ještě na údržbu dalších stromů v obci
v celkové výši 80.800,- Kč s DPH. Dotace byla přiznána pouze na chráněné lípy a to ve výši
70% z žádané sumy. Celkové náklady na ošetření lip jsou 61.500,- Kč a dotaci dostaneme
43.050,- Kč. Ošetření lip musí proběhnout do 31.8.2010.
Starosta bude informovat firmu, která bude ošetření lip provádět a projednají se další
kroky vedoucí k ošetření památných stromů.
5.

ÚPRAVNA VODY – ŘEČICE

Starosta obce informoval zastupitele, že byla podepsána smlouva s firmou ERV, která
připraví žádosti a další dokumentaci pro Mze, kde žádáme o dotaci na úpravnu vody v Řečici.
Své rozhodnutí vysvětlil zastupitelům tak, že není v silách starosty a zastupitelů připravit
všechny dokumenty do stanoveného termínu.
Po diskuzi se zastupitelé shodli na tom, že toto řešení je v současné době to nejlepší.
6.

LÁZEŇSKÝ MIKROREGION

Místostarosta obce informoval zastupitele o tom, že na příštím jednání Lázeňského
mikroregionu přednese žádost o dotaci na rekonstrukci studánky v Řečici. Místostarosta obce
se sejde s řečickými spoluobčany a prodiskutují, jak by měla být studánka opravena.
Místostarosta obce se přiklání k tomu, aby se zachoval původní ráz studánky s máchadlem.
Místostarosta obce zjistí další možnosti, jakým způsobem by se mohla studánka
rekonstruovat.
7.

UMÍSTĚNÍ REKLAMY NA OBECNÍM POZEMKU

Dne 9. 6. 2010 byla na OÚ podána žádost o umístění reklamního poutače na obecní
pozemek. Starosta obce o této žádosti informoval zastupitele a po diskuzi se dospělo k tomuto
závěru:
Zastupitelstvo obce nebude mít námitek k umístění reklamního poutače ale za
předpokladu, že žadatel doloží na obecní úřad nákres a popis reklamního poutače, dále
souhlasy sousedů s umístěním reklamy.
Obec nebude od žadatele požadovat pronájem pozemku, ale vyhrazuje si právo
k odstranění poutače v případě, že nebudou dodrženy podmínky uvedené v žádosti (např.
vzhled reklamy) a dále pokud bude potřeba v místě reklamního poutače provádět výkopové a
jiné práce.
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Tímto bodem se budou zastupitelé zabývat na dalším zasedání OZ za předpokladu, že
žadatel doloží potřebné dokumenty.
8.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Ing. Petr SAMEK
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