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1.

ZAHÁJENÍ
PODPIS NÁJEMNÍ SMLOUVY S POZEMKOVÝM FONDEM ČR
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE ZA ROK 2010
ÚPRAVNA VODY – INFORMACE
ÚPRAVNA VODY – FAKTURACE
LÁZEŇSKÝ MIKROREGION
ZAMĚSTNANEC NA VPP
DISKUZE
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání, který nechal
schválit.
5 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.

PODPIS NÁJEMNÍ SMLOUVY S POZEMKOVÝM FONDEM ČR

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem nájemní smlouvy mezi obcí a pozemkovým
fondem, týkající se pozemkových parcel u víceúčelové nádrže č.35/1 a č.37/2, kdy roční
nájemné za uvedené pozemky bylo určeno PFČR ve výši 1223,-Kč. Smlouva by byla
uzavřena od 20. 6. 2011 a do té doby musí obec uhradit 345,-Kč, což je část ročního
nájemného od 20. 6. 2011 do 30. 9. 2011. Roční zúčtovací období je stanoveno od 1.10. do
30.9. . K pronájmu pozemků přistoupila obec z důvodu ucelení pozemků u víceúčelové
nádrže a z důvodu možného zájmu k odkoupení uvedených pozemků od PFČR.
Po diskuzi nechal starosta obce hlasovat o podpisu nájemní smlouvy.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce zajistí do 20. 6. 2011 podpis nájemní smlouvy.
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3.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE ZA ROK 2010

Dne 12. 5. 2011 byl sestaven závěrečný účet obce Zábřezí – Řečice za rok 2010 a byl v
podrobném členění k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o schválení závěrečného účtu obce za rok
2010.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to s
výhradami vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření.
5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
4.

ÚPRAVNA VODY – INFORMACE

Starosta obce informoval zastupitele obce o předání úpravny vody obci, které proběhlo
v úterý 31. 5. 2011. Při předání byly sepsány do stavebního deníku nedodělky, které musí být
odstraněny do 20. 6. 2011. Úpravna vody bude spuštěna do zkušebního provozu.
Starosta obce bude jednat s VAK Trutnov o provedení vzorkování vody z úpravny.
5.

ÚPRAVNA VODY – FAKTURACE

Starosta obce informoval zastupitele o provedení fakturace za úpravnu vody. Obec
obdržela fakturu od f.PS STAV ve výši 1.198.274,- Kč splatnou k 30. 6. 2011. Starosta obce
navrhl sjednání schůzky s PS STAVem a VODOU CZ, na které by se dojednal další postup
při dokončovacích pracích. Po diskuzi se zastupitele shodli, že fakturace za dílo proběhne až
po odstranění nedodělků.
6.

LÁZEŇSKÝ MIKROREGION

Starosta obce požádal místostarostu obce o podání informací z Lázeňského mikroregionu.
Místostarosta obce informoval o Závěrečném účtu Lázeňského mikroregionu za rok 2010,
který je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Dále sdělil, že na dalších jednáních LM se bude snažit
požádat o dotaci na rekonstrukci studánky v Řečici. Dále informoval, že některé obce
sdružené v Lázeňském mikroregionu jsou členy i jiných sdružení (např. Podzvičinsko) a bylo
by dobré se zamyslet nad tím, zda se nepřihlásit ještě do některého dalšího sdružení a to
z důvodu větších možností při získávání dotací.
O dalších aktivitách Lázeňského mikroregionu bude místostarosta obce informovat
zastupitele na dalších zasedáních.
7.

ZAMĚSTNANEC NA VPP

Starosta obce informoval zastupitele, že na konci měsíce června končí v naší obci
zaměstnanec na VPP. V tuto chvíli není jasné, zda bude projekt na zaměstnávání na VPP
prodloužen nebo jestli bude otevřen projekt nový. Starosta obce zjistí podrobnosti na ÚP
v Trutnově a podle toho se bude postupovat dále.
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8.

DISKUZE

Zastupitel obce Ing. Samek Petr vznesl dotaz, zda by mohla být uvolněna finanční
hotovost na opravu studánky v Řečici, kterou plánují provést občané Řečice svépomocí.
Odpověď: finanční prostředky na stavební materiál obec může v omezené výši poskytnout. O
tomto budou zastupitelé jednat dle potřeby.
Dále byl vznesen dotaz ze strany zastupitele Ing. Samka Petra, zda nedochází
k neoprávněné manipulaci se zařízením úpravny vody v Řečici. Odpověď: starosta obce
společně s místostarostou obce provedli kontrolu úpravny vody a jejího okolí a neshledali
žádný nedostatek. I přesto bylo upozorněno, že NENÍ DOVOLENA MANIPULACE SE
ZAŘÍZENÍM ÚPRAVNY VODY NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM.
9.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Josef KÜFFEL
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