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1.

ZAHÁJENÍ
ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2006 – 2010
PLÁNOVANÉ AKCE
ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE V ŘEČICI PROTI PŘÍVALOVÝM DEŠŤŮM
STAV OBECNÍHO ÚČTU
DISKUZE
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Místostarosta obce přivítal občany a obecní zastupitele a předal slovo starostovi obce,
který seznámil přítomné s programem jednání, který nechal schválit.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce informoval občany a zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude
nahráváno, a to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.
2.

ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2006 – 2010

Starosta obce shrnul důležité události z volebního období 2006 – 2010 a přednesl je
přítomným občanům a zastupitelům:
 2. 11. 2006 - ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém složili nově jmenovaní
zastupitelé slib. Byl zvolen místostarosta obce p. Josef Küffel a starosta obce p.
Martin Janeček.
 Březen 2007 – zahájena jednání o úpravně vody (úpravna vody se stala prioritním
bodem zastupitelstva)
 Říjen 2007 – výměna vodoměrů
 Říjen 2007 – úprava rychlosti na pozemních komunikacích
 Červenec 2008 – oprava křížku na Zábřezí a úprava veřejného prostranství v Řečici
 Září 2008 – Zábřezské posvícení
 Prosinec 2008 – zhotoven vrt v Řečici
 Únor 2009 – schválen odkup pozemků u víceúčelové nádrže
 Červen 2009 – zamítnuta žádost o dotaci na úpravnu vody
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 Červen 2009 – získána dotace od Lázeňského mikroregionu na opravu autobusové
čekárny
 Prosinec 2009 – zprovozněn CzechPoint
 Únor 2010 – podána žádost o dotaci na úpravnu vody na Mze
 Srpen 2010 – ošetření památných lip na Zábřezí a v Řečici
Obec odkoupila pozemky pod a nad obecním úřadem a dále odkoupila pozemek v Řečici,
který je využíván jako cesta a další část odkupu této cesty je v jednání.
Obec v letech 2008, 2009 a 2010 zaměstnávala na veřejně prospěšné práce zaměstnance,
který byl plně hrazen úřadem práce. Obec vynaložila pouze finance na mimořádné odměny za
dobře vykonanou práci.
Dále seznámil starosta obce přítomné o přezkoumání hospodaření v jednotlivých letech:
 2006 – byly zjištěny nedostatky, které OÚ do dalšího přezkoumání odstranil.
 2007 – byly zjištěny drobné nedostatky, které OÚ do dalšího přezkoumání
odstranil.
 2008 – nebyly zjištěny nedostatky.
 2009 – byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky
 2010 – dílčí přezkoumání proběhne 4. 11. 2010 a závěrečné 17. 3. 2011.
Každý rok proběhly tyto pravidelné akce:





Čištění koupaliště (pořádají obec + SDH)
Volejbalový turnaj (pořádají volejbalisti Zábřezí a Řečice)
Dětský den (pořádají obec + SDH)
Zábřezsko-řečické posvícení (pořádají obec + SDH)

Počet veřejných zasedání ve volebním období 2006 – 2010






2006 – od voleb
2007
2008
2009
2010 – včetně 3.9.2010

3
10
9
13
7

Starosta obce předal slovo místostarostovi obce panu Küffelovi, který pohovořil o činnosti
Lázeňského mikroregionu v průběhu volebního období:
Místostarosta obce se s pověřením zastupitelstva zúčastňoval valných hromad, které se
konaly 4x do roka, kde se převážně jednalo o pořádání sportovních a kulturních akcí,
propagaci mikroregionu a dále se projednávali různé dotace pro obce dle jejich požadavku.
Naši volejbalisté se pravidelně zúčastňovali volejbalových turnajů, které pořádal Lázeňský
mikroregion a umísťovali se na předních místech. Místostarosta poděkoval volejbalistům za
vzornou účast a reprezentaci obce Zábřezí-Řečice.
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Obec získala v roce 2008 dotaci na opravu křížku, kdy oprava dosáhla celkové hodnoty
80.000,- Kč, dále jsme získali dotaci na úpravu veřejného prostranství v Řečici. V roce 2009
obec získala dotaci na opravu autobusové čekárny na Zábřezí a v Řečici.
V roce 2010 chce obec přednést Lázeňskému mikroregionu požadavek o dotaci na
rekonstrukci studánky v Řečici, kdy záměrem je pramen studánky rekonstruovat do
původního stavu. Místostarosta požádal občany, kteří mají v paměti původní stav studánky
nebo starou fotodokumentaci, zda by nemohli toto poskytnout OÚ, aby bylo možné zajistit co
nejkvalitnější rekonstrukci. Zároveň budou mít možnost i občané říci svůj názor na to, jakým
způsobem by měla rekonstrukce proběhnout.
3.

PLÁNOVANÉ AKCE

 11. 9. 2010 – Zábřezsko-řečické posvícení
 Úpravna vody v Řečici – z KHK jsme získali 10-i% dotaci ve výši 264.000,- Kč.
V následujících dnech proběhne jednání na Mze, kde se dozvíme výši poskytnuté
dotace a ihned po tomto jednání budou započaty další práce na úpravně vody.
 Veřejné osvětlení na Vrchách – na projekt je vyhotovena projektová dokumentace
a dále bude vše probíhat na základě toho, kdy bude chtít ČEZ začít s rekonstrukcí
el. vedení a jak bude obec schopna projekt financovat.
4.

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE V ŘEČICI PROTI PŘÍVALOVÝM DEŠŤŮM

Starosta obce informoval přítomné o situaci, která vznikla v Řečici při nedávných
přívalových deštích. Došlo k vyplavení zeminy z pole na komunikaci a následně k zaplavení
soukromých pozemků, kdy v jednom případě došlo k vyplavení dvora a stodoly. Na základě
těchto skutečností požádali občané Řečice OÚ o řešení tohoto problému, který vznikl
z nedostatečně vyčištěných příkopů u komunikace, kterou spravuje SÚS.
Starosta informoval, že v první fázi dojde k očištění komunikace a následně bude
v jednání vyčištění příkopů u komunikace tak, aby nedocházelo k naplavení zeminy na
komunikaci a soukromé pozemky.
5.

STAV OBECNÍHO ÚČTU

Starosta obce informoval o stavu obecního účtu k 31.8.2010. Na účtu je uložen
1.439.619,- Kč. Z toho je 264.000,- dotace z KHK na úpravnu vody.
6.

DISKUZE

p.Hubený Luděk – vznesl dotaz na veřejné osvětlení – co znamená značení, které se
v poslední době objevilo v obci. Zda se jedná o sloupy nebo přípojky. Značení neodpovídá
projektové dokumentaci. Odpověď: značení se týká digitalizace map katastru nemovitostí a
nesouvisí s plánovanou akcí VO.
p.Hubený Luděk – připomněl, že Zábřezské posvícení je již 4. 9. 2010 a pořádá se
11.9.2010. Odpověď: vzhledem k tomu, že Zábřezské posvícení je 1.sobotu v září a Řečické
2.sobotu, bylo určeno, že se termíny posvícenského posezení budou střídat, aby bylo vše
spravedlivě rozděleno a nedocházelo k nedorozuměním.
Starosta informoval přítomné, že na zasedání není zajištěno občerstvení a to z toho
důvodu, že se další týden koná posvícenské posezení u „koupaliště“, kde bude občerstvení
zajištěno obcí a SDH.
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p.Bozner Milan – na internetu se psalo (www.zabrezi-recice.cz), že bude svoz plastového
odpadu 24. srpna a do dnešního dne nebyl odpad vyvezen. Každý, kdo přijede do vesnice,
vidí jako první nepořádek u kontejnerů. Nikdo se o to nestará, nikomu to nevadí. Odpověď:
plastový odpad se vyváží 1x za 14 dní a zřejmě došlo k tomu, že f.Marius Pedersen nezajela
do Řečice a kontejner již podruhé nevyvezla. Starosta přislíbil, že dá vše do pořádku a postará
se o vývoz. Svozy se pravidelně objednávají. Toto bylo pochybení f.Marius Pedersen.
p.Bozner Milan – OÚ dostal dopis a zajímá mě, jak s tím příkopem. Paní Stejskalové tekla
voda až do stodoly, do garáže, ucpala si základy jílem. Jak to je? Obec by měla na toto tlačit.
Odpověď: od silnic máme přislíbeno vyčištění komunikace a dál bude obec „tlačit“ na
vyčištění příkopů..
p.Mgr. Richard Brun – informoval o tom, že se osobně může zapojit do jednání se
silnicemi, aby byl vyvíjen tlak na SÚS z několika stran a docílilo se co nejrychlejšího
vyřešení situace s naplavováním zeminy z polí na jejich pozemky. Dále ještě zdůraznil, že
splachy tečou pod základy, situace je vážná a je nutné ji řešit.
S názory občanů bude SÚS obeznámena.
p.Bozner Milan – diskutovalo se o vyhrnování sněhu v obci
7.

ZÁVĚR

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

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Mgr. Dana REJLOVÁ

Ing. Petr SAMEK

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Martin JUKL
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