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29. 8. 2014
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Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

ZAHÁJENÍ
VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU
NABÍDKA SPOLUPRÁCE – ZŠ a MŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY
OPRAVA KOMUNIKACE – ŘEČICE
LÁZEŇSKÝ MIKROREGION
ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ŘEČICE
POVÍCENÍ
OBECNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č.433 V K.Ú.ZÁBŘEZÍ
TERÉNNÍ ÚPRAVY PO REKONSTRUKCI NN V ŘEČICI
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a hosta, pana Emila Kudrnovského, ředitele
Základní školy a mateřské školy v Bílé Třemešné, a seznámil je s programem jednání, který
nechal schválit.
6 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 ZO.
2.

VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU

Starosta obce krátce seznámil přítomné s vytvářením školského obvodu Základní školy
v Bílé Třemešné a předal slovo panu řediteli Kudrnovskému, který pohovořil o školském
obvodu. Školský obvod již vlastně existuje a funguje ale je potřeba formálně uvést stávající
stav do souladu s platnými právními předpisy. K tomu je potřeba projednat Smlouvu o
vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy v Bílé Třemešné a vydat
Obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy.
ZŠ v Bílé Třemešné díky Smlouvě o vytvoření školského obvodu s okolními obcemi může
například jednodušeji získat dotace vedoucí ke zlepšení výuky a například Krajský úřad musí
zajistit autobusové spoje k spádové škole z obcí připojených do školského obvodu.
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Dále pan ředitel pohovořil o rozvojových projektech, které škola již realizovala nebo je má
v plánu relizovat.
Vytvořením školského obvodu Základní školy v Bílé Třemešné nevzniká rodičům
povinnost umístit své dítě do školy v Bílé Třemešné. Na druhou stranu nesmí Základní škola
odmítnout umístění žáka z obce, která je součástí jejího školského obvodu.
Po seznámení se školským obvodem předal starosta zastupitelům k prohlédnutí Smlouvu o
vytvoření společného školského obvodu spádové Základní školy v Bílé Třemešné. Zastupitelé
se shodli na připojení ke školskému obvodu ZŠ v Bílé Třemešné. Starosta poté nechal
hlasovat o podpisu výše uvedené Smlouvy o vytvoření školského obvodu spádové Základní
Školy v Bílé Třemešné.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
3.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE – ZŠ A MŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou spolupráce ZŠ v Bílé Třemešné.
Díky změně rozpočtového určení daní dostává finanční prostředky na provoz školy obec
zřizující danou školu a odpadlo tím přepočítávání a hrazení příspěvků dle počtu žáků z naší
obce.
Pan Mgr. Emil Kudrnovský přítomné podrobně seznámil s rozvojovými projekty, které ZŠ
BT realizovala nebo plánuje realizovat v roce 2014. Jedná se např. o Školní akademii,
Bezpečně do třemešenské školy, Mladý technik, Strom vypráví, Počasí je součástí života,
Kroužek keramiky, Žákovský parlament, Plavání dětí a žáků, Školní knihovna, Rozšíření
školní družiny…
Pan Kudrnovský proto oslovil okolní obce se žádostí o spolupráci a podporu některého
z rozvojových projektů.
Zastupitelé o nabídce spolupráce diskutovali a shodli se na příspěvku k realizaci
rozvojových projektů pro ŽŠ v Bílé Třemešné ve výši 20.000,- Kč. Starosta obce nechal o
příspěvku hlasovat.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce zároveň požádal zastupitele o hlasování o rozpočtovém opatření č. 3 ze dne
29. 8. 2014 o navýšení rozpočtu ve výdajích o 20.000,- Kč na příspěvek k realizaci
rozvojových projektů pro ZŠ v Bílé Třemešné.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
4.

ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY

Starosta obce předložil zastupitelům k projednání žádost o souhlas s umístěním stavby
rodinného domu na p.p.č. 7/8 v k.ú.Zábřezí. Společně se žádostí byla předložena i
dokumentace ke stavbě, kterou zastupitelé prohlédli.
Zastupitelsvo obce po prostudování projektové dokumentace vydalo na dle §188a,
odstavce 2, zákona 183/2006 Sb. SOUHLAS s umístěním stavby rodinného domu na
pozemku p.p.č. 7/8 dle předložené projektové dokumentace.
www.zabrezi-recice.cz
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Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o vydání souhlasu s umístěním stavby dle PD
na p.p.č.7/8.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
5.

OPRAVA KOMUNIKACE – ŘEČICE

Starosta obce společně se zastupitelem panem Samkem seznámil přítomné s pracemi,
které byly provedeny v rámci rekonstrukce vedení NN v Řečici. Byla opravena místní
komunikace na p.p.č. 414. Část nákladů na opravu hradil investor rekonstrukce NN a část
nákladů, které nesouvisely s rekonstrukcí NN, hradí obec. Fakturace za opravu je oproti
cenové nabídce vyšší zhruba o 16.000,- Kč. To je zaviněno předem nezjištěnou potřebou
zhutnit část komunikace, aby se zabránilo jejímu pozdějšímu rozpadu. Celková výše na
opravu výtluků, kterou má obec uhradit je 90.451,70 Kč bez DPH.
Starosta obce po projednání zastupitele požádal o schválení výše uvedené úhrady a
zároveň požádal o schválení rozpočtového opatření č.3 ze dne 29.8.2014 o navýšení rozpočtu
ve výdajích o výše uvedenou částku.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
6.

LÁZEŇSKÝ MIKROREGION

Starosta obce informoval přítomné o volejbalovém turnaji, který se koná na Koupališti a
kempu v Pecce v sobotu 13.9.2014 od 9:00 hodin. Na turnaj máme přihlášeno jedno družstvo.
7.

ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI

Starosta obce požádal místostarostu obce, aby seznámil přítomné s údržbou zeleně, která
v obci proběhla. Jednalo se prořezání tří stromů, u kterých hrozil pád suchých větví. Prořez
provedla firma pana Hanuše, se kterou již delší dobu spolupracujeme, a částka za prořez činí
4.400,- Kč bez DPH.
8.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ŘEČICE

Zastupitel obce pan Samek Petr informoval přítomné o možnostech získání dotací na VO.
V tuto chvíli není vypsán žádný dotační program, který bychom mohli využít. Pan Samek
bude i nadále sledovat možnosti získání dotací. Proběhla i schůzka s firmou, která nám
předvedla funkčnost LED osvětlení. Nyní je potřeba poptat firmy, které by měli zájem o
vybudování VO v Řečici.
O dalším postupu bude zastupitelstvo průběžně jednat.
9.

POVÍCENÍ

Starosta obce informoval přítomné o termínu konání posvícení. Posvícení proběhne u
Obecního úřadu v sobotu 6.9.2014 od 14:00 hodin. Pozvánky budou občanům doručeny do
poštovních schránek.
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10.

OBECNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č.433 V K.Ú.ZÁBŘEZÍ

Zastupitel obce pan Samek informoval o vytyčení cesty na p.p.č.443. Jedná se o cestu,
která byla Zemědělským družstvem rozorána. Starosta obce jednal o uvedení cesty do
původního stavu se zástupcem družstva, který přislíbil, že se na cestu přijede podívat a budou
projednány další kroky.
11.

TERÉNNÍ ÚPRAVY PO REKONSTRUKCI NN V ŘEČICI

Dne 28. 8. 2014 jsme obdrželi ústní stížnost od občana ze Řečice, který upozornil na
špatně provedené terénní úpravy po zahrnutí výkopů po rekonstrukci NN. Starosta se na místo
s některým ze zastupitelů dostaví a bude projednán další postup.
12.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval přítomným hostům a zastupitelům za účast a veřejné zasedání
ukončil.

Použité zkratky:
OÚ
ZO
SÚS
SDH
NN
P.P.Č.
ZŠ a MŠ
ZŠ BT

Obecní úřad
Zastupitelstvo obce
Správa a údržba silnic
Sbor dobrovolných hasičů
Nízké napětí
Pozemková parcela číslo
Základní škola a mateřská škola
Základí škola v Bílé Třemešné

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Martin JANEČEK

Josef KÜFFEL

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Ing. Petr SAMEK
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