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

1.

ZAHÁJENÍ
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4 k 30.6.2011
ZAMĚSTNANEC NA VPP
ÚPRAVNA VODY – ŘEČICE
DLUŽNÍCI – INFORMACE
SEZNÁMENÍ S FINANČNÍ SITUACÍ OBCE
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA VRCHA
DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V OKOLÍ OBECNÍHO ÚŘADU
TENISOVÝ KURT
DOVOLENÁ OBECNÍHO ÚŘADU
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání, který nechal
schválit.
4 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.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 K 30. 6. 2011

Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 30. 6. 2011:
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
 pol. 1361

Správní poplatky CzechPoint

 par. 2310

Pitná voda – vratka z CÚ Trutnov

+ 500,- Kč
+ 7.470,- Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
 par. 2310

Pitná voda Úpravna vody

 par. 3111

Mateřské školy

 par. 3399

Dary obyvatelstvu

www.zabrezi-recice.cz

+ 340.000,- Kč
+ 20.000,- Kč
+ 3.000,- Kč
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 par. 6409

- 355.030,- Kč

Rezervy

Po projednání rozpočtového opatření vyzval starosta zastupitele k hlasování o schválení
rozpočtového opatření č. 4.
4 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
3.

ZAMĚSTNANEC NA VPP

Starosta obce informoval zastupitele, že projekt EU na VPP byl těsně před jeho
ukončením prodloužen, ale ÚP Trutnov není schopen v tak krátké době prodlužovat dohody o
zaměstnávání na veřejně prospěšné práce (VPP), a proto obecní zaměstnanec ukončil práci
k 30. 6. a obec musí podat novou žádost na přidělení zaměstnance z ÚP. Starosta obce
z tohoto důvodu začal připravovat podklady k podání žádosti a předpokládá se, že dohoda
bude uzavřena od 1. 8. 2011.
Zastupitelé obce budou průběžně informováni.
4.

ÚPRAVNA VODY – ŘEČICE

Starosta obce informoval zastupitele o jednání, které proběhlo dne 28. 6., na kterém byla
dojednána oprava podlahy zbroušením do požadovaného sklonu a následným natřením
speciálním podlahovým nátěrem. Bylo dojednáno, že po zbroušení proběhne kontrola ze
strany obce a teprve po odsouhlasení bude proveden nátěr podlahy. Starosta obce nebyl ke
kontrole vyzván a po návštěvě vodárny dne 30. 6. zjistil společně s místostarostou obce, že
podlaha ve vodárně je již natřená. Navíc nebyly provedeny potřebné opravy a podlaha nemá
požadovaný spád, barva nepřilnula na mokrý podklad.
Zastupitelé začali o problému diskutovat a shodli se na tom, že bude provedena odstávka,
technologie se demontuje a bude provedena řádná oprava podlahy. Starosta o tomto bude
informovat zástupce firem PS Stav a VODA CZ.
Starosta obce informoval zastupitele o fakturaci za úpravnu vody, kdy v tuto chvíli se
peníze na účet stavební firmy neuvolňují a čeká se, až bude úpravna zcela dohotovena.
Diskutovalo se o tom, zda uvolnit aspoň část z fakturované částky. Zastupitelé se shodli na
tom, že peníze budou postupně uvolňovány až po úspěšném projednání reklamace podlahy.
Starosta obce dále informoval zastupitele o výsledcích vzorkování, které obdržel od firem
VODA CZ a Vak Trutnov. Byla vyhodnocena voda surová a upravená. Výsledky rozborů
upravené vody, dodané f.VODA CZ, vyhovují vyhlášce, výsledky dodané f.VaK Trutnov jsou
v jednom parametru (mangan) na hranici limitu. Z tohoto důvodu bude starosta kontaktovat
f.VODA CZ a bude dále seřizována technologie úpravy vody.
Místostarosta obce i zastupitel Ing. Petr Samek poukázali na skutečnost, že je z upravené
vody cítit nadměrně chlor. Bylo poukázáno na to, že je nutné pořídit přístroj na měření chloru
ve vodě. Toto zajistí starosta obce v součinnosti s Ing. Petrem Samkem.
Zajištění zkušebního provozu se bude projednávat na dalším zasedání OZ. V tuto chvíli se
plánují schůzky se zástupci firem, které mohou zkušební provoz úpravny vody zajistit.
Výsledky rozborů pitné vody jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
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5.

DLUŽNÍCI – INFORMACE

Starosta obce informoval zastupitele o občanech, kteří v tomto roce nemají ještě uhrazeny
platby za vodné a odpady. Je nutné tyto platby ihned uhradit aby, nebylo nutné účtovat penále
z prodlení.
6.

SEZNÁMENÍ S FINANČNÍ SITUACÍ OBCE

Starosta obce informoval zastupitele o stavu bankovního účtu a zároveň o platbách, které
se budou v brzké době hradit. Jedná se hlavně o platby za úpravnu vody, pokládání kabelu
veřejného osvětlení (VO) na Vrcha a vyhotovení patek VO. Dále je nutné počítat
s pravidelnými platbami.
7.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA VRCHA

Starosta obce předložil zastupitelům prospekty k výběru osvětlovacích těles a sloupů VO.
O dalším postupu bude zastupitelstvo jednat na příštím zasedání ZO.
8.

DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V OKOLÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Místostarosta obce informoval o zhoršující se situaci v okolí OÚ, týkající se pořádku.
Okolí víceúčelové nádrže v těchto měsících navštěvují skupiny mladých lidí, což by nebylo
nic tak špatného, ale někteří se chovají jako vandalové a nechávají po sobě mnoho odpadu
pohozeného v okolí nádrže a OÚ. Dále se objevují party na motocyklech, které jezdí
bezohledně mimo vyhrazená parkoviště (v některých případech ničí např. travnaté plochy).
Pro znemožnění vjezdu automobilů mimo parkoviště byla instalována v průjezdech na
travnaté plochy zábrana a dále bylo navrženo vyhotovení informačních tabulí, které by
nabádaly k udržování pořádku. V případě, že by tato opatření nebyla účinná, může dojít
k tomu, že bude požádána o pomoc Policie ČR.
9.

TENISOVÝ KURT

Správce tenisového kurtu informoval vedení obce o dovolené, kterou bude mít v období
od 6. do 18.7. Chod tenisového kurtu (TK) bude v tomto období zajištěn obecním úřadem
v součinnosti s manželem správce TK a vybranými zastupiteli.
10.

DOVOLENÁ OBECNÍHO ÚŘADU

Zastupitelé obce se dohodli na tom, že pokud se situace nezmění, tak se v měsíci srpnu
2011 neuskuteční pravidelné zasedání OZ a jeden čtvrtek se nebude úřadovat. O uzavření OÚ
budou občané včas informováni.
11.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsal:

Ověřovatelé:
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Josef KÜFFEL

Ing. Petr SAMEK

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Martin SMĚLÝ
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