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1.

ZAHÁJENÍ
PŘÍSPĚVEK DIAKONII DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
OPRAVY KOMUNIKACÍ – INFORMACE
ÚPRAVNA VODY V ŘEČICI
SEČENÍ OBECNÍCH POZEMKŮ
VULGÁRNÍ NÁPISY PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
ŘEČICKO-ZÁBŘEZSKÉ POSVÍCENÍ
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání, který nechal
schválit.
7 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.

PŘÍSPĚVEK DIAKONII DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Starosta obce seznámil zastupitele s Žádostí o příspěvek na krytí provozních nákladů
pečovatelské služby Diakonie v roce 2012.
V loňském roce zastupitelstvo schválilo příspěvek 2.000,- Kč. Vzhledem ke stále se
zvyšujícím nákladům je pro letošní rok žádáno o částku 2.500,- Kč. Služeb Diakonie využívá
v naší obci jeden občan.
Po diskuzi vyzval starosta k hlasování o příspěvku Diakonii ve Dvoře Králové nad Labem
ve výši 2.500,- Kč.
5 hlasů PRO; 1 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce bude informovat vedení Diakonie o výsledku hlasování.
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3.

OPRAVY KOMUNIKACÍ – INFORMACE

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem komunikací patřících Královéhradeckému
kraji. Jedná se o příjezdovou komunikaci do Řečice a komunikaci z Dehtova na Zábřezí.
Komunikace do Řečice byla díky panu Boznerovi, který zavolal na SÚS, vyspravena. Starosta
vyslovil za tuto snahu poděkování.
Oprava komunikace od Dehtova na Zábřezí je naplánována ještě před příchodem mrazů.
4.

ÚPRAVNA VODY V ŘEČICI

Zastupitelé diskutovali nad problémy v úpravně vody. V poslední době jsme se potýkali
s velkou spotřebou vody. Po zdlouhavém hledání byl nalezen únik vody na Trotině. Po
opravě, kterou Trotina provedla, je spotřeba vody opět v normálu.
Dalším problémem je čerpadlo ve vrtu, kdy jeho výtlak neustále klesá. Toto se musí řešit
jako reklamace. Je jednáno s dodavatelskou firmou. Bylo zjištěno, že v projektu je čerpadlo
jiné, než bylo umístěno do vrtu. I o tomto se vedou s dodavatelem technologie jednání.
V souvislosti s vysokou spotřebou vody bylo uvažováno o navýšení limitů odběru
podzemní vody. K tomuto navýšení požaduje MěÚ Dvůr Králové nad Labem vyjádření
hydrogeologa. Byl osloven hydrogeolog, který prováděl na vrtu v Řečici čerpací zkoušky a
ten k tomu, aby vystavil vyjádření, požaduje provedení nové čerpací zkoušky. Na základě
toho byl vyhotoven cenový návrh, se kterým starosta zastupitele seznámil. Za vyhotovení
čerpací zkoušky a následné vyhotovení zprávy je požadováno 49.800,- Kč.
Vzhledem k vysoké nabídce a zároveň k odstranění úniku na Trotině, kdy podle
předběžných propočtů se do stávajících limitů vejdeme, zastupitelé po diskuzi od provedení
čerpací zkoušky upustili.

5.

SEČENÍ OBECNÍCH POZEMKŮ

Starosta obce poděkoval všem občanům za sečení trávy na obecních pozemcích přilehlých
k pozemkům občanů.
6.

VULGÁRNÍ NÁPISY PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

Starosta obce seznámil zastupitele s problémem, který nastal v okolí OÚ, kde se schází
naši mladí občané. Na samotném scházení není nic špatného, ale u OÚ je opakovaně
nepořádek, nachází se zde různé papíry, nedopalky cigaret a dochází zde i k vandalství na
majetku obce. Již několikrát byla mládež místostarostou a starostou obce žádána, aby byl v
okolí úřadu dodržován pořádek, ale stále se situace nelepší. Vše vyvrcholilo 27. 8. 2012, kdy
se na dlaždicích u OÚ objevily nápisy hrubě urážející místostarostu obce. Vzhledem k tomu,
že se jedná o hrubou urážku jednoho z nejvyšších představitelů obce, je situace velmi vážná.
Tímto se žádají rodiče mladých občanů, aby se svými dětmi pohovořili a rázně jim vysvětlili,
že takovéto chování není vhodné ani přípustné.
Vzhledem k tomu, že jsme již několikrát o vzniklé situaci v okolí OÚ informovali a
situace se stále nelepší, budeme v případě opakujících se problémů muset danou situaci řešit
ve spolupráci s Orgány činnými v trestním řízení a s Orgánem sociálně právní ochrany dětí.
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Věřte, že nám tento postup nečiní žádnou radost, ale jsme k tomuto ze zákona povinni a
nemůžeme stupňující se problém přehlížet.
7.

ŘEČICKO-ZÁBŘEZSKÉ POSVÍCENÍ

Dne 15. 9. 2012 se koná u víceúčelové nádrže posvícení, které pořádá obec společně
s SDH Zábřezí.
Starosta obce pověřil některé ze zastupitelů úkoly k zajištění posvícení. Občané obdrží do
svých schránek pozvánky.
8.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Použité zkratky:
OÚ
SÚS
SDH

Obecní úřad
Správa a údržba silnic
Sbor dobrovolných hasičů

Zapsal:

Josef KÜFFEL

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Martin SMĚLÝ

Mgr. Dana REJLOVÁ
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