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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 

 

Konaného dne: 11. 11. 2022 Číslo: 8/2022 

 

Ověřovatelé: Dana REJLOVÁ Miroslava ONDRUŠOVÁ 

  

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK Petr SAMEK Dana REJLOVÁ 
Martin SMĚLÝ Lukáš FARSKÝ Miroslava ONDRUŠOVÁ  Aleš BOZNER 

    

Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva je nahráváno, a to 

z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ. 

  

Program zasedání 
1. Zahájení 
2. Poplatek za odpady - Obecně závazná vyhláška č.1/2022 
3. Vodné na rok 2023 
4. Návrh rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na rok 2023 
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce zábřezí-řečice na roky 2024-2028 
6. Cenový návrh na opravu cesty v Řečici - p.p.č. 395/1 
7. Cenový návrh na vybudování stanoviště pro nádoby na tříděný odpad na Zábřezí na 
p.p.č. 301/1 
8. Vodovod Zábřezí-Řečice, stavební úpravy Řečice 
9. Problematika nepořádku u popelnic na Zábřezí 
10. Kronika obce Zábřezí-Řečice 
11. Elektro, revize – úpravna vody 
12. Závěr 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a občany a 

seznámil je s programem zasedání a nechal o něm hlasovat.  

    7  hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

2. POPLATEK ZA ODPADY - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2022 

Starosta obce seznámil zastupitele se stoupajícími náklady za svoz odpadů. Podle průběžných 

výsledků hospodaření vychází cena za odpady na osobu a rok na 850,- Kč. 

Zastupitelé diskutovali o tomto poplatku a starosta předložil novou Obecně závaznou vyhlášku 

č.1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kde je výše poplatku za 

odpady stanovena na 850,-Kč za rok za fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo vlastníka nemovité věci 

zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická 

osoba a která je umístěna na území obce. Nová vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství platí od 1. 1. 2023 a ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 ze dne 17. 12. 

2021. 

O vyhlášce se hlasovalo 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlas ZDRŽEL SE 
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3. VODNÉ NA ROK 2023 

Dále starosta seznámil přítomné s náklady na výrobu vody. Po delších propočtech a odhadech 

starosta navrhl cenu 27,- Kč/m3 a nechal o ní hlasovat. Nová cena vody je platná od 1. 1. 2023. 

    7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlas ZDRŽEL SE 

4. NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE NA ROK 2023 

Starosta předložil podklady pro návrh rozpočtu na rok 2023. Společně se zastupiteli probíral 

postupně jednotlivé paragrafy a jednalo se o navrhovaných částkách.  

Předpokládané příjmy jsou 2.733.100,- Kč Ve výdajích je zahrnuta oprava požární nádrže na 

Zábřezí, rozšíření vodovodního řádu, veřejného osvětlení a zpevnění cesty k pozemku 389/5 v Řečici a 

úprava prostoru pro odpady u hasičské zbrojnice. Výdaje jsou navrženy ve výši 9.151.190,- Kč. 

Rozpočet je tedy navržen jako schodkový kde rozdíl 6.418.090,- Kč bude kryt z vlastních zdrojů. 

Do návrhu rozpočtu zatím nemohou být započteny dotace na rekonstrukci nádrže. Pro první etapu 

má být v nejbližších dnech schválena dotace 2.000.000,- Kč na ministerstvu zemědělství. Pro druhou 

etapu je rozjednána dotace 1.800.000,- Kč s MAS Dvůr \králové nad Labem. Pokud by dotace 

nedopadly, rekonstrukce se provádět nebudou.  

Po diskusi nechal starosta hlasovat o návrhu, tak jak jej předložil. 

    7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlas ZDRŽEL SE 

5.  NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ZÁBŘEZÍ-

ŘEČICE NA ROKY 2024-2028  

Starosta přednesl návrh střednědobého výhledu na roky 2024-28. Rozpočty jsou navrženy po celé 

období jako vyrovnané ve výši 2.985.000, - Kč 

Starosta nechal o návrhu hlasovat 

     7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

6. CENOVÝ NÁVRH NA OPRAVU CESTY V ŘEČICI - P.P.Č. 395/1 

Starosta předložil předběžný propočet úpravy cesty z Řečice nahoru k lesu, která by zabránila 

splavování zeminy do vesnice a zároveň by se vytvořil zpevněný podklad pro cestu k plánovaným 

stavebním parcelám.  Předpokládané náklady jsou 200.000,- Kč. 

Starosta nechal hlasovat zda, se tato oprava bude provádět v příštím roce. 

7  hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 
7. CENOVÝ NÁVRH NA VYBUDOVÁNÍ STANOVIŠTĚ PRO NÁDOBY NA 

TŘÍDĚNÝ ODPAD NA ZÁBŘEZÍ NA P.P.Č. 301/1   

Starosta předložil kalkulaci na vybudování zámkové dlažby a rozšíření prostoru na odpad u 

hasičské zbrojnice. Rozpočet je 90.890,- Kč. 

O schválení stavby se hlasovalo. 

7  hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 
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8. VODOVOD ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘEČICE 

V Řečici bude k novým stavebním parcelám potřeba v příštím roce rozšířit vodovodní řád a veřejné 

osvětlení. Do rozpočtu jsou zahrnuty hrubé odhady, konkrétní ceny budou  upřesněny na základě 

poptávek. 

9. PROBLEMATIKA NEPOŘÁDKU U POPELNIC NA ZÁBŘEZÍ 

Paní Svobodová zaslala připomínku k nepořádku u popelnic na Zábřezí. Navrhuje instalaci kamery 

nebo fotopasti.  

Sledování veřejného prostoru je problematické. Prostor pro popelnice se má v příštím roce 

upravovat a rozšiřovat. To by mohlo k lepšímu pořádku napomoci. Pokud se tak nestane, bude to 

zastupitelstvo řešit. 

10. KRONIKA OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE 

Paní Svobodová už čtvrtý rok píše kroniku. Doposud za tuto práci nedostávala žádnou odměnu. 

Zastupitelé tedy navrhli sepsat s ní dohodu o pracovní činnosti s obvyklou hodinovou sazbou.  

7  hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

11. ELEKTRO, REVIZE – ÚPRAVNA VODY 

Při provádění revize nové tlakové jednotky v úpravně vody dostal starosta nabídku na provedení 

pravidelné elektro revize celé úpravny, drobné úpravy elektro instalace, aby vyhovovala normám a 

zdokumentování stávajícího stavu. Cena je 28.030,- Kč. 

7  hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

12. ZÁVĚR 

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

 

 

 

 

 

 

  

Zapsal:   Starosta obce:  
 ……………………………….   ……………………………… 

 

 

Petr SAMEK   Martin JANEČEK 

     

Ověřovatelé: …………………………...   ……………………………… 

 Dana REJLOVÁ   Miroslava ONDRUŠOVÁ 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 

 

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK Petr SAMEK Dana REJLOVÁ 
Martin SMĚLÝ Lukáš FARSKÝ Miroslava 

ONDRUŠOVÁ  
Aleš BOZNER 

    

 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE SCHVALUJE: 

• Program zasedání 

• Obecně závaznou vyhlášku č.1/2022 

• Cenu vodného od roku 2023 na 27,- Kč/m3 

• Návrh rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na rok 2023 

• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-28 

• Opravu cesty v Řečici k parcele p.p.č. 395/1 v roce 2023 

• Vybudování zámkové dlažby a rozšíření prostoru na odpad u hasičské zbrojnice. 

za 90.890,- Kč. 

• Sepsání pracovní dohody s paní Svobodovou na psaní kroniky 

• Provedení elektro revize úpravny vody, drobné úpravy elektro instalace a 

zdokumentování stávajícího stavu za 28.030,- Kč 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE BERE NA VĚDOMÍ: 

• Potřebu rozšířit v příštím roce vodovodní řád a veřejné osvětlení ke stavebním 

parcelám 

• Problematiku nepořádku u popelnic na Zábřezí 

 

 

 

 

 

    Konaného dne:  11. 11. 2022 Číslo: 8/2022 

   

Petr SAMEK  Martin JANEČEK 

Místostarosta obce  Starosta obce 


