Zápis ze zased,ánízastupitelstva
konanéhoďne 12.12.2008
ověřovatelé:p.P.Samek Ing.'p.M.Jukl
přítomníZastupitelé:.M.Janeček,
M.Jú1,J.Kiiffel
Bc.J.Karban,
Mgr.D.Rejlová,
Ing.P.Samek,
omluven : V.Horák

Program:|.Zahájeni
2.Rozpočet
na rok 2009
3.Rozpočtov5Í
ýhled na rok 2010-2011
4.Hospodďení
v roce2008
5.Informaceo probíhající
akci(úprava
vody)
6.Inventarizacemaietku obce
7.Různé
S.Diskuze
9.Závěr zasedžní
l.Zahájení
přítomné
zastupitele
Místostarosta
obcezahájil veřejnézaseďínízastupitelstva
obce.Sezrrámil
předalslovo starostoviobce,
s programemzasedrání,ktery
nechaischválit.Poté
2.Rozpočet
obcena rok 2009
na rok 2009.Návrh
StarostaobcepodrobněpředneslnávrhrozpočtuobceZábiezí-Rečice
obcedne
rozpočtubyl projednanajednohlasněschválenna veřejnémzasedáruZastupitelů
24.l0.2008.Rozpočet
obcena rok 2009byl přítomnýmijednohlasněschválenjako přebýkoý.
Celézrrěnírozpočtuobcena rok 2009budezveřejněnna uředníchdeskácha k nahlédnutí
na obecnímúřadě.
3.Rozpočtoqývýhled na rok 2ot0-20t|
vyhledna
Starostaobcepředneslrozpočtolýýhled obcena rok 20i0-2011.Rozpočtoqi
deskácha k nahlédnutí
rok 2010-2011byljednohtasněschválena budezveřejněnna úředních
na obecnímúřadě.
4.Hospodaření
v roce2008
o star,ufinanční
Starostaobcepředneslpřítomnýmhospodaření
obceza rok 2008,seznámi1
hotovostiobce.

S.Informace o probíhajícíakci(úpravavody)
situaci akce'Byl proveden
Starostaa místostarostaobce infomovali přítomnéo současné
noqi vrt pramenevody a provádí se čerpánía měřeníprutoku vody.obec požádalao celkoý
rozbor vódy.V případě,žeobec dostanedotaci i na výměnu vodovodníhoÍáďu ze Rečicena
dlouhodobý probléms kvalitou aúzkým
Zábřezí bude výměna provedena.Tímbude r,ryřešen
tlakem vody v obci.
6.Inventarizacemajetku
Starostaobce pověřil k provedeníinventarizacemajetku obce p.M.Jukla,p.V.Horáka'
provedouod 20' 12.08-31.12.2008.
o.E. Janečkovou.Inventarizaci

7.Různé
-Po dohodě s SDH v ZábÍezíbude zrušenov současné
době nepojízdnéhasičskéauto
zn.ROBUR.
-Místostarostaobce zhodnotil kladně pracovní činnostpracovnika obce.Zároveňpřednesl
jeho náplň práce na rok 2009.
-V roce 2009 budou sepsány novésmlouvy s odběratelivody.
-Starostaobce seznámil přítomnése současnýmstavempříprav ýměny el.vedenína část
obce Vrcha.Vysvětlil finančnínáklady pro obec:
náklady pro obec na provedení
a,v případěvéstel.vedenípo sloupech by vzníkly finaÍlční
veřejnéhoosvětleníodhadem250 tis.-300tis.kč.
b,v případěprovedeníel.vedeníkabelem v zemi by vznik-ly finančnínáklady pro obec
na provedeníveřejnéhoosvětleníodhadem800 tis..1'000000kč.Pokudbude VC poŽana změnu projektu náklady se zvýší.Jenutnéznovu zvážitreáInost
dovat spoluúčast
uskutečnění
tétoakce.
K tomuto bodu jednáníproběhlo informativníhlasování.Pro poloŽenívedenído země
proti 3 zastupitelé,1 Zastupitelse zdrželhlasování.
hlasovali 2 zastxpite\é,
-Poplatky za odvoz komunálníhoodpadu 350 kč se nebude v roce 2009 zr,yšovat.
-Placenívodnéhov roce 2009je předpoklad,žezůstanestejné12im3 jako v roce 2008.

S.Diskuze
- p.Roman Šediqýměl dotaz na posílenítlaku vody v novérekonstrukci úpravnyvody.
Místostarostaobce odpověděl,žetlak vody bude v celéobci stejný.
-p'Roman Šedivý:sečení
obecníhopozemku před jejich domem.Zduraznil'žejeho otec
p.vtuai-i. Šediý jemu předal důma že si nepřeje,abyotec za něj sekal a udržoval
obecnípozemek.Sám na údržbua sečenínemá časa požaduje,abyobec si zď1istlla
udržovánípozemku před jejich domem.
odpověď:obec dle možnostibude udržovatuvedený pozemek.
zaudržováníobecních
obecní úřada zastupiteléobce děkujívšemspoluobčanům
pozemků.
-pVladimír Šedirný
měl royněždotazohledně sečenía udržovánísoukromýchpozemků,
kteréudržujeobec.
odpověď: Jedinésoukromépozemky, kteréobec udrŽuje,jsou pozemky přilehlékpožámí
nádržia obecnímuúřadu.U nich dosud nenídořešenaotázka vlastnictvía jsou používány
širokouveřejností.
-p.Vladimír Šediý přednesl dotaz ohledně vyplácení odměn předsedůmkomisí a
zastupitelůmobce.Z rozhodnutía schválenízastupitelůobceze dne2.11.2006odměna
Zastupitelůmobce a předsedůmkomisíje 150 kč/měs.Prolysvětlení:Pokudje zastupitel
by předsedoukomise
150+1So)Pokud
předsedoukomise póti.a lso kč/měs.(hrubého)(né
tyl zvolen občan,ktery neníčlenemzastupitelstva,mělby nárok na odměnu l50 kč/měs.
(hrubého)Vnašempřípaděse tak nestalo.
-p.Vladimír Šedily měl dotaz,pročbylo lyplácené tzv.pohřebnépo zemřelémp.Z.Jáklovi,
obce
it",y iizneměl trvalý pobý v našíobci a nebyl tedy našimobčanem.Místostarosta
podal návrh na veřejnémzasedánídne4.7.2008 na vyplácení (pohřebného).Zhodnotil
a ve stáří a
celoživotnípráct p.Z.Jákla,kterouvykonal pro místníhasiče,obec,veřejnost
nemoc šel nazaslouženýodpočinekdo domova důchodcůve Dvoře Králové ďL.Jeho
trvalý poby byl převeden 28.3.2007do Dvora Králové nlL.Zastllpiteléobce na veřejném
zasedinídne 4.7.2008 lyplácení (pohřebného)schvá1ilo.
-p.Marie Janečkovápřipomněla,Žeje potřeba seříditdobu svíceníveřejného
osvětlení.Starostaodpověděl,žeje nutnézakoupit noqý spínač.

Na závěr zasedžnístarosta obce poděkoval přítomným zaičast a diskuzi azasedáni

ukončil:
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Zap saIa'.Mgr.Dana Rej lová

ověřovatelé:p.PetrSamekIng.
p.Martin Jukl
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Staíosta obcďMaítin Janeček

