OBECNÍ ÚŘAD Zábřezí – Řečice
544 01 Zábřezí - Řečice

Dokument č.:
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE
5. 10. 2012

Konaného dne:

Ing. Petr SAMEK

Ověřovatelé:
Přítomní zastupitelé:

Číslo:

Martin JANEČEK
Bc.Jan KARBAN

009/2012
Martin JUKL

Josef KÜFFEL
Ing. Petr SAMEK

Mgr. Dana REJLOVÁ
Martin JUKL

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

1.

ZAHÁJENÍ
MÍSTNÍ POPLATEK ZA „ODPAD“ NA ROK 2013
ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC 2012/2013
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4 ZE DNE 5. 10. 2012
MÍSTO PRO OŘEZANÉ VĚTVĚ A KŘOVÍ
ROZPOČET OBCE NA ROK 2013 – INFORMACE
ÚPRAVNA VODY V ŘEČICI
ÚKLID ČEKÁREN
MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA p.p.č.433
PROBLEMATIKA SBĚRU PLASTOVÉHO ODPADU
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele 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 OZ.
2.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA „ODPAD“ NA ROK 2013

Starosta obce informoval zastupitele o nabytí účinnosti novely zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která se vztahuje k zavedení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle § 10b citovaného zákona, a to od 1. ledna 2013.
Z tohoto důvodu je nutné upravit stávající Obecně závaznou vyhlášku tak, aby vyhovovala
novele zákona č. 565/1990 Sb.. Na dalším zasedání zastupitelstva obce Zábřezí-Řečice bude
OZV předložena ke schválení. Dále starosta informoval, že nechá vypracovat od účetní obce
propočet výše poplatku za odpady na rok 2013, který bude předložen zastupitelstvu společně
s novou OZV. Již nyní je zřejmé, že bude muset dojít k navýšení poplatku za odvoz odpadu.
S výše uvedeným postupem zastupitelé obce souhlasí.
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3.

ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC 2012/2013

Starosta obce předložil zastupitelům smlouvu společnosti AGRO BT, na vyhrnování
sněhu v zimním období 2012/2013, kterou obdržel poštou. Se společností AGRO BT,
spolupracuje naše obec již řadu let. Z důvodu růstu cen PHM, AGRO BT navyšuje v letošním
roce cenu za hodinu prací. Zastupitelé diskutovali o vyhrnování sněhu. Byl zmíněn i pan Fof,
který má potřebnou techniku. Zastupitelé se shodli na vyhrnování sněhu v sezóně 2012/2013
společností AGRO BT.
Starosta vyzval zastupitele, k hlasování o podpisu smlouvy na vyhrnování sněhu
společností AGRO BT v zimním období 2012/2013.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
4.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 ZE DNE 5. 10. 2012

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 5. 10. 2012
Příjmy:
Navýšení rozpočtu:
+ 21 000,- Kč

pol. 4111 - dotace na volby
par. 5512 PO pol. 2321 přijaté dary

+2 000,- Kč

pol. 1511 daň z nemovitostí

+10 000,- Kč
+1 000,- Kč

pol. 1337 popl. za KO
Výdaje:
Navýšení rozpočtu:

+94 000,- Kč

par. 2310 voda pol. 6121 stavby
par.3633 inženýr.sítě pol. 5329 transfer DSO

+1 680,- Kč

par. 3314 knihovna pol. 5021 platy

+1 700,- Kč

par. 2144 církve pol. 5223 poskytnuté dary

+2 500,- Kč

par. 3631 veř.osvětlení 5154 el. energie

+ 35 050,- Kč

Zastupitelé o rozpočtovém opatření diskutovali a poté nechal starosta obce hlasovat o jeho
schválení.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
5.

MÍSTO PRO OŘEZANÉ VĚTVĚ A KŘOVÍ

Místostarosta obce informoval zastupitele o množících se dotazech spoluobčanů, zda bude
opět možné odkládat okleštěné větvě a roští na prostranství u víceúčelové nádrže. Zastupitelé
se shodli na tom, že shromaždování větví a roští ze zahrad občanů je možné. Protože však
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bylo poničeno označení prostoru, musí být toto označení obnoveno. Bylo zdůrazněno, že
pokud bude značení opět poničeno, pachatel ponese veškeré náklady na opravy (v případě
nezletilých, jejich zákonný zástupce).
Je nutné vozit větve a křoviny pouze podle značení nad kolotočem a břízou. V jiných
případech dochází k rozjetí travního porostu a vzniku prohlubní od pneumatik. Takto zničený
pozemek se špatně udržuje. Značení prostoru provede obecní zaměstnanec společně
s místostarostou obce v 41. týdnu a poté je možné svážet pouze větve a křoviny. Svážet listí je
zakázáno.
Pokud chce občan umístit větve a roští do prostoru u víceúčelové nádrže, je nutné, aby o
tom informoval místostarostu nebo starostu obce.
Příští rok po pálení čarodějnic bude pozemek opět uklizen a zatravněn.
6.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2013 – INFORMACE

Starosta obce vyzval zastupitele, aby si připravili na další zasedání příspěvky týkající se
návrhu rozpočtu na rok 2013. Návrh rozpočtu bude projednáván na zasedání zastupitelstva
obce v listopadu a rozpočet obce na rok 2013 v prosinci.
7.

ÚPRAVNA VODY V ŘEČICI

Starosta obce informoval zastupitele o výsledcích rozborů pitné vody. Při posledním
odběru bylo množství manganu ve vodě nevyhovující. Norma stanoví 0,05 mg/l a naměřeno
bylo 0,131 mg/l. Firma VaK, která rozbory vody provádí, doporučuje navýšení Ph, aby
dostatečně fungovalo odfiltrování manganu ve filtrech. Tato informace byla předána i panu
Horkelovi, který má na starost zkušební provoz úpravny vody. Zastupitelé nad problémem
manganu diskutovali a celá záležitost se průběžně řeší.
8.

ÚKLID ČEKÁREN

Zastupitel obce pan Ing. Petr Samek předložil zastupitelstvu návrh na úklid autobusové
čekárny v Řečici (křižovatka), kde vznikl přes léto nepořádek. Místostarosta informoval, že
nepořádek je i v čekárně na Zábřezí, a to i přes to, že je nainstalován odpadkový koš.
Zastupitelé se dohodli na úklidu obou čekáren obecním zaměstnancem a apelují na
občany, aby dodržovali v čekárnách pořádek.
9.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č.433

Zastupitel obce pan Ing. Petr Samek informoval zastupitele o poničení cesty na p.p.č.433
v k.ú. Zábřezí. Cesta byla poničena rozoráním při obdělávání sousedícího pole. Uvedená cesta
je využívána a udržována občany Řečice. Zastupitelé se dohodli na tom, že bude osloveno
AGRO BT, které pole obhospodařuje a bude požadováno uvedení do původního stavu. Toto
zajistí starosta obce.
10.

PROBLEMATIKA SBĚRU PLASTOVÉHO ODPADU

Místostarosta obce informoval o problematice plnění kontejneru na plasty umístěného na
Zábřezí. Plastový odpad není dostatečně zdeformován (sešlápnutí, stlačení, aj.), tím pádem je
kontejner dříve zaplněn a v jeho okolí se hromadí odložený odpad. Bylo zdůrazněno, že jsou
do nádoby vhazovány celé pytle, které zabírají velké množství prostoru. Díky nedokonalé
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deformaci odpadu je kontejner vyvážen častěji a náklady na odvoz plastů stoupají. To může
mít samozřejmě za následek i zvýšení poplatku na odvoz odpadu, který občané platí.
Zastupitelé se shodli na tom, že je nutné občany informovat, aby plastový odpad
dostatečně deformovali a zároveň do kontejneru odpad z velkých pytlů vysypávali. Stávají se
i případy, kdy není kontejner ještě plný a v jeho okolí jsou již odloženy pytle s odpadem.
11.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Použité zkratky:
OÚ
OZV
PHM
VaK
p.p.č
k.ú.

Obecní úřad
Obecně závazná vyhláška
Pohonné hmoty
Vodovody a kanalizace
Pozemková parcela číslo
Katastrální území

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Josef KÜFFEL

Ing. Petr SAMEK

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Martin JUKL
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