Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
konaného dne 12.června 2009
Ověřovatelé:p.Mgr.Dana Rej lová. p.Martin Jukl
Přítomní

zastupitelé:p.MJaneček,p.Mgr.D.Rejlová

p.lng.P.Samek,pBc ..J.Karban,p.M.Jukl,p.V.Horák p.J.KuffeI

Body jednání:
l.Zahájení
Místostarosta obce zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce. Seznámil přítomné zastupitele
s programem zasedání,který nechal schválit.
2.Vyjádření k návrhu projektu rekonstrukce el.vedení
Starosta obce informoval zastupitelé o projektu rekonstrukce el.vedení v části obce Vrcha.
Po diskuzi a připomínek zastupitelé obce jednohlasně 7 hlasy schválili předloženou dokumentaci.
3.Schválení smlouvy projektu veřejného osvětlení-na Vrcha
Starosta obce seznámil přítomné zastupitelé s návrhem smlouvy na provedení projektu fy.Matex
na veřejné osvětlení v části obce na Vrchách.Zastupitelé po diskuzi návrh smlouvy jednohlasně
7 hlasy schválili.
4.Poděkování volební komisi
Obecní úřad děkuje zapisovateli a členům volební komise za přípravu volební místnosti a
velmi pěkný přístup k voličům a plnění svých povinnosti.
Zároveň obecní úřad děkuje občanům za účast při volbách.
S.Poděkování občanům
Obecní úřad a zastupitelé obce děkují všem občanům,kteří pomáhali při čištění víceúčelové
nádrže,volejbalovém tumaji,dětského dne a soustavně udržují obecní pozemky před svými
domy a okolí. Všem patří velký dík.
f

6.Úpravna veřejného vodovodu
Starosta obce informoval zastupitelé obce o současném stavu jednání s fy.VODA CZ.
o uskutečnění úpravny vody a výměny vodovodního řádu.Krajský úřad zamítnul naší žádost
o přidělení dotace na letošní rok.Žádost znovu podáme v termínu na příští rok.(2010)

7.Czech point
V současné době je již instalována PC soustava a po registraci a proškolení obsluhy bude tato
služba občanům uvedena do provozu. O spuštění pracoviště Czech point bude obec své občany
informovat
8.Lázeňský Mikroregion
Místostarosta obce informoval zastupitelé o programu činnosti L.Mikroregionu. V letošním roce
proběhnou sportovní akce pro děti a dospělé.
a,cyklistické závody jednotlivců do 15 let (Lázně Bělohrad)
b,malá kopaná (Lukavec)
c,volejbalový turnaj (Zábřezí)
O termínech jednotlivých akcích budou obce včas informování
9.Revokace zápisu
Zastupitelé obce na návrh místostarosty revokují v bodě č.5-různé část dotace od L.Mikroregionu
ze zasedání dne 3.4.2009,schválení dotace na opravu aut.čekarny.Revokace jednohlasně
schválená.7 hlasy
IO.Schválení dotace od Lázeňského Mikroregionu
Obec Zábřezí-Řečice požádala Lázeňský Mikroregion o přidělení dotace na kompletní
opravu autobusové čekárny v obci v celkové výši 90.000 kč.L.Mikroregion přidělí dotaci
ve výši 54.000 kč.obec se bude podílet částkou 36.000 kč.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijetí dotace od L.Mikroregionu na opravu
autobusové čekárny v obci Zábřezí-Řečice ve výši 54.000 kč.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo fmanční podíl na opravu autobusové čekárny v
obci Zábřezí-Řečice ve výši 36.000 kč.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast a diskuzi a zasedání ukončil.
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