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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE
7. 12. 2018

Konaného dne:
Ověřovatelé:

Aleš BOZNER

Přítomní zastupitelé:

Martin JANEČEK
Aleš BOZNER
Miroslava ONDRUŠOVÁ

Číslo:

008/2018
Martin JUKL

Ing. Petr SAMEK
Martin SMĚLÝ

Mgr. Dana REJLOVÁ
Martin JUKL

Program zasedání
1.
Zahájení
2.
Dohoda o provedení práce
3.
Rozpočet obce Zábřezí-Řečice na rok 2019
4.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na roky 2020-2021
5.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6.
Dodatek ke smlouvě s firmou Marius Pedersen a.s.
7.
Rozpočtové opatření Č.8 ze dne 7. 12. 2018
8.
Diskuze
9.
Závěr

Před zahájením zasedání zastupitelstva obce seznámil starosta obce přítomné o
odstoupení zastupitele Bc. Jana Karbana. Na uvolněné místo nastoupil dne 3. 11. 2018
náhradník pan Aleš Bozner.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného Aleše Boznera
ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a vyzval Aleše Boznera ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisu na připraveném archu (příloha č. 2).
Aleš Bozner neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání Zastupitelstva obce zahájil starosta obce (dále jako „předsedající“), který
přivítal přítomné občany a obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Zapisovatelem byl navržen Ing. Petr Samek, ověřovateli Aleš Bozner a Martin Jukl. Starosta
požádal o hlasování schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno,
a to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.
2.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Předsedající vysvětlil, že od letošního roku platí nařízení, že pracovní dohody členů
zastupitelstva s obcí musí schvalovat zastupitelstvo obce. To se týká Petra Samka a Aleše
Boznera, kteří mají dohodu na péči o obecní úpravnu vody.
Starosta nechal hlasovat o tom, zda mohou v roce 2019 Petr Samek a Aleš Bozner
pracovat na dohodu s obcí Zábřezí-Řečice jako údržba úpravny vody.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
3.

ROZPOČET OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE NA ROK 2019

Předsedající seznámil přítomné s hlavními ukazateli rozpočtu obce na rok 2019.
Rozpočet obce na rok 2019 je navržen jako vyrovnaný.
Zastupitelé neměli k návrhu žádné připomínky.
Následně starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení rozpočtu obce na rok 2019 v
tomto znění:
Rozpočet obce na rok 2019, bude vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 2.036.000,- Kč.
Závazným ukazatelem zastupitelstvo obce stanovuje paragraf.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
4.
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE NA
ROKY 2020-2021
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na další dva roky. Předpokládá se,
že po oba roky budou rozpočty vyrovnané v roce 2020 ve výši 2.100.000 Kč a pro rok 2021
2.100.000 Kč..
Starosta nechal o výhledu rozpočtu hlasovat.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
5.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018, O MÍSTNÍM POPLATKU
ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Předsedající předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Vysvětlil, že nová vyhláška je potřeba v souvislosti se zvýšením cen za
svoz odpadů schváleném na minulém zasedání.
O vyhlášce nechal předsedající hlasovat.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
www.zabrezi-recice.cz
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DODATEK KE SMLOUVĚ S FIRMOU MARIUS PEDERSEN A.S.

6.

Starosta seznámil přítomné s dodatkem ke smlouvě o nakládání s odpady od firmy
Marius Pedersen a.s.. Jedná se o navýšení cen za poskytované služby.
Po kratší diskusi se hlasovalo
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.8 ZE DNE 7. 12. 2018

7.

Starosta přečetl rozpočtové opatření č.8
Rozpočtové příjmy:
Pol. 1211 DPH
Pol. 1381 Daň z hazardních her

+ 90 000,- Kč
+ 3 000,- Kč

Rozpočtové výdaje:
Par. 3113 základní školy pol. 5321
transfer obci
Par. 3113 základní školy pol. 5339 transfer cizí PO
Par. 6171 místní správa pol. 5365 platby poplatků
Par. 3412 sport. zařízení pol. 5021 OO platy
Par. 3412 sport. Zařízení pol. 5175 pohoštění
Pol. 8115 změna stavu na bú

+
+
+
+
+

30 000,- Kč
20 000,- Kč
2 500,- Kč
960,- Kč
10 000,- Kč
89 540,- Kč

a nechal o něm hlasovat.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
8.

DISKUZE
•

První připomínka se týkala kontejneru na odpadní papír. Bylo by vhodné umístit
k němu ceduli, aby občané papírové krabice a kartony před vhozením do
kontejneru rozložili nebo sešlápnuli. Tím se zmenší jeho objem a kontejner se tak
rychle nezaplní.

•

Od prvního bodu se diskuse plynule stočila k pronajímání klubovny a stánku.
Bylo navrženo zvýšit poplatek za pronájem obecních zařízení. Po několika
návrzích se hlasovalo, že poplatek za pronájem kiosku i klubovny pro cizí občany
bude 1.000,- Kč za pronájem klubovny a 1.000,- Kč za pronájem stánku. Pro
obyvatele Zábřezí-Řečice se poplatek nemění a zůstává ve výši 200,- Kč za
pronájem klubovny a 200,- Kč za pronájem stánku.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

•

Byla vznesena připomínka ke spotřebě vody stavebníků. Zda nezneužívají toho,
že mají vodu po dobu stavby zdarma a neplýtvají jí. Starosta reagoval, že takové
případy je dobré nahlásit a stavebníkům by mohl být nainstalován provizorní
vodoměr. Ve vodárně v letošním roce nebyla zaznamenána neobvyklá spotřeba.

•

Připomínku měla paní Kaplanová k nízkému tlaku vody. To může být řešeno
nastavením redukčního ventilu. Pokud to nepomůže, budou se hledat další řešení.
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•

Do diskuse se přihlásil pan Bozner a měl tyto připomínky:
o Schůze zastupitelstva s vyšší účastí občanů by se měly konat 2x nebo 4x
ročně.
Starosta odpověděl, že každé zasedání zastupitelstva je veřejné a letos se
jich konalo již 8.
o Nepíše se obecní kronika
O obecní kroniku se přislíbila starat paní Svobodová
o Zastupitelé se nestarají o obecní majetek
o Chybí přístřešek s úřední deskou v Řečici
Místostarosta informoval, že byla oslovena zahradní architektka, která by
měla prostor navrhnout
o Není opraveno máchadlo u řečické studánky
o V Řečici jsou sloupy s telefonním kabelem ve špatném stavu
o Jsou přerostlé stromy za domem Václavů v Řečici
Starosta informoval, že proběhlo jednání s panem Janečkem o jejich
pokácení
o Informoval o problémech ve vodárně s čerpadly pro Řečici.
o Je ve špatném stavu mostek přes potok na Zábřezí
o Prosychá památná lípa v Řečici
o Končí s úklidem návsi v Řečici
o Rozsáhle zrekapituloval průběh jednání o veřejném osvětlení v Řečici

•

Pan Luděk Hubený informoval, že obec má nového velitele hasičské jednotky. Je
potřeba změnit příslušné agendy a telefonní čísla.

•

Pan Šedivý měl dotaz, jaké jsou představy s opravou koupaliště.
Zastupitelé ho informovali, že se jedná s projektanty, kteří by připravili projekt na
rekonstrukci nádrže. Akce bude finančně náročná a bude potřeba využít dotací.
K tomu je třeba mít projekt připravený.

•

Paní Janečková vznesla návrh na pokácení jasanu u Porcalů.
Starosta přislíbil, že zjistí, zda se jedná o obecní pozemek.
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9.

ZÁVĚR

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

Zapsal:

Ověřovatelé:

www.zabrezi-recice.cz

Petr SMEK

Starosta obce:

Aleš BOZNER

Martin JUKL

Martin JANEČEK
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE
Konaného dne:

7. 12. 2018

Ověřovatelé:

Aleš Bozner

Přítomní zastupitelé:

Martin JANEČEK
Aleš Bozner
Miroslava ONDRUŠOVÁ

008/2018

Číslo:

Martin JUKL
Ing. Petr SAMEK
Martin SMĚLÝ

Mgr. Dana REJLOVÁ
Martin JUKL

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE SCHVALUJE:
 V roce 2019 Petru Samkovi a Aleši Boznerovi pracovat na dohodu s obcí ZábřezíŘečice jako údržba úpravny vody.
 Rozpočet obce Zábřezí-Řečice na rok 2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů a
výdajů 2.036.000,-Kč Závazným ukazatelem zastupitelstvo obce stanovuje
paragraf.
 Střednědobý výhled rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na roky 2020 a 2021
 Rozpočtové opatření č.8 ze dne 7.12.2018
 Obecně závaznou vyhlášku o odpadech
 Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady s firmou Marius Pedersen a.s.
 Poplatek za pronájem klubovny pro cizí občany na 1.000,- Kč. Stejný poplatek
bude i za pronájem kiosku.

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE UKLÁDÁ:
 Starostovi obce vyřídit potřebné agendy související se změnou velitele hasičské
jednotky

Ing. Petr SAMEK
Místostarosta obce
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Martin JANEČEK
Starosta obce
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