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1.

ZAHÁJENÍ
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3 ZE DNE 6.5.2011
ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
POJIŠTĚNÍ OBCE
ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – PLYNOFIKACE
ŽÁDOST O DOTACI NA „VODOVOD ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE“
ÚPRAVNA VODY – PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY
ODBORNÝ SEMINÁŘ – AKTUÁLNÍ PROJEKTY MĚST A OBCÍ
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání, který nechal
schválit.
4 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.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3 ZE DNE 6.5.2011

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům toto rozpočtové opatření č.3 ze dne
6.5.2011:
navýšení rozpočtu na pol. 4116

dotace z Úřadu práce

+ 40.500,- Kč

navýšení rozpočtu na par. 6310

příjmy z úroků na BÚ

+ 1.000,- Kč

Po seznámení s rozpočtovým opatřením, nechal starosta obce hlasovat o jeho schválení.
4 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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3.

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Starosta obce seznámil zastupitele s NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne
1.března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv, které nařizuje každému majiteli spalinové cesty (komínu), nechat provést
minimálně 1x ročně jeho kontrolu způsobilou osobou a navrhl, že by bylo vhodné oslovit
kominické firmy a nabídnout občanům hromadné čištění komínů. Cena za vyčištění jedné
spalinové cesty se pohybuje okolo 200,- Kč a vystavení kontrolní zprávy okolo 300,- Kč za
jednu spalinovou cestu. Starosta navrhl, že po projednání ceny s kominickou firmou by byli
osloveni občané pomocí letáků a zájemci o čištění komínů a vystavení kontrolní zprávy by se
mohli přihlásit na obecním úřadu. Na základě přijatých žádostí by byla objednána firma, která
by provedla hromadné čištění komínů.
Starosta obce bude jednat s kominickými firmami a bude zastupitele informovat o
jednáních. Zastupitelé obce s tímto souhlasí.
4.

POJIŠTĚNÍ OBCE

Starosta obce informoval zastupitele o jednání s pojišťovnou, které proběhlo 21.4.2011.
Jednalo se o propočet pojistného dle aktuálních požadavků.
Zastupitelé obce podotkli, že je potřeba jednat i s dalšími pojišťovnami a hlavně
s pojišťovnou, u které máme nyní pojištění majetku.
Starosta osloví další pojišťovny a bude zastupitele informovat o jednáních.
5.

ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rekonstrukce elektrického zařízení (vedení
NN) v Řečici, kdy nás investor prostřednictvím projektanta žádá o souhlas s umístěním
elektrického zařízení. Zastupitelé si podrobně prohlédli výkresovou dokumentaci a proběhla
diskuze k uvedené záležitosti. Zastupitelé se shodli na tom, že bude sjednaná schůzka
s investorem akce (ČEZ), na které budou dojednány podrobnosti rekonstrukce vedení NN
v Řečici. Před tímto plánovaným jednáním nebude starosta obce podepisovat dokumenty
týkající se rekonstrukce.
6.

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – PLYNOFIKACE

Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene týkající se
plynovodu na obecních pozemcích. Zastupitel obce pan Ing. Petr Samek podotkl, že smlouva
je poměrně jednostranná, ale co se týká obce, souhlasí s jejím zněním. O znění smlouvy se
diskutovalo. Po diskuzi nechal starosta hlasovat o podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene.
4 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
7.

ŽÁDOST O DOTACI NA „VODOVOD ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE“

Starosta obce informoval zastupitele o stavu podané žádosti o dotaci na „VODOVOD
ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE“, která byla podána na KÚKHK. Naše žádost prošla kladně prvním
kolem a byla zařazena do zásobníku projektů splňujících formální náležitosti k finančnímu
vykrytí, přičemž nejpozději do konce roku 2011 bude v závislosti na finančních zdrojích
rozhodnuto o přidělení dotace nebo zamítnutí vaší žádosti.
www.zabrezi-recice.cz
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Zastupitelé diskutovali o probíhajících pracích na úpravně vody v Řečici a shodli se na
tom, že budou probíhat další jednání s firmou VODA CZ, která dodává technologii úpravny
vody, tak aby byly práce na úpravně zdárně dokončeny.
8.

ÚPRAVNA VODY – PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY

Starosta obce seznámil zastupitele se skutečnostmi, které vznikly při rekonstrukci úpravny
vody v Řečici. Jedná se o zachování stávajícího zdroje vody k možnému použití v případě
dlouhodobého výpadku nového zdroje vody, dále je potřeba opravit výpustní potrubí
z vodojemu, provést výměnu starého propojovacího potrubí z vodojemu do vodovodního
rozvodu do Řečice. Tyto práce není nutné nyní provést ale vzhledem k tomu, že je vše
vykopáno a odkryto, je vhodné tyto opravy a výměny provést.
Zastupitelé se shodli na tom, že bude sjednána schůzka s f. VODA CZ, na které budou
dojednány podrobnosti prací nad rámec smlouvy o dílo.
9.

ODBORNÝ SEMINÁŘ – AKTUÁLNÍ PROJEKTY MĚST A OBCÍ

Starosta obce informoval zastupitele o odborném semináři, který se konal v Hradci
Králové, a za naši obec se ho zúčastnila zastupitelka obce paní Mgr. Dana Rejlová, které
předal slovo.
Jednalo se o několik seminářů, kdy pro naši obec je asi nejdůležitější seminář územního
plánování obcí, kdy jsou velkým mezníkem roky 2012 a 2015. Je možné, že další poskytování
dotací může být vázáno na územní plán obce. Je potřeba si hlídat výzvy na dotace na
vyhotovení územních plánů.
Dále proběhl seminář týkající se vodního hospodářství a dotací na „vodu“. Je možné se na
přednášející obrátit a žádat o radu v oblasti dotací a projektování vodních děl.
Zastupitelka Mgr. Dana Rejlová předala starostovi obce a zastupitelům dokumenty ze
seminářů k prostudování.
10.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Josef KÜFFEL

Mgr. Dana REJLOVÁ

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Ing. Petr SAMEK
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