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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 

 

Konaného dne: 6. 12. 2019 Číslo: 9/2019 

 

Ověřovatelé: Aleš BOZNER Martin JUKL 

  

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK Ing. Petr SAMEK Aleš BOZNER 
 Martin SMĚLÝ Martin JUKL  
    

  

Program zasedání 
1. Zahájení 
2. Hřbitov - oprava plotu 
3. Rozpočet obce Zábřezí-Řečice na rok 2020 
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na roky 2021-2022 
5. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
6. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů 
7. Dohoda o provedení práce 
8. Ošetření památných lip 
9. Hospodaření obce v roce 2019 
10. Svoz odpadu v roce 2020 - informace 
11. Rozpočtové opatření č. 9 Z 6.12.2019 
12. Inventury 
13. Diskuse 
14. Závěr 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

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

občany a seznámil je s programem zasedání. 

 Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno, a 

to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ. 

 

2. HŘBITOV - OPRAVA PLOTU 

Starosta seznámil přítomné s návrhem obce Doubravice na opravu plotu hřbitova, který je 

ve špatném stavu. Předběžný rozpočet je 360.000 Kč, Zábřezí-Řečice by se mělo podílet jednou 

polovinou.  Plot by měl být vybudován v podobném stylu jako stávající.  

Proběhla diskuse, po které nechal starosta hlasovat o opravě s předpokládanými náklady    

180.000 Kč. 

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 
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3. ROZPOČET OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE NA ROK 2020 

Předsedající předložil rozpočet, který je navržen jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 

2.059.000,- Kč. Oproti návrhu jsou upraveny některé položky, protože byla zahrnuta do 

rozpočtu oprava hřbitova. Starosta přítomné se změnami seznámil. 

K rozpočtu neměl nikdo z přítomných připomínky, a tak starosta vyzval zastupitele k 

hlasování o schválení rozpočtu obce na rok 2020 v tomto znění: 

 Rozpočet obce na rok 2019, bude vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 2.059.000,- Kč. 

Závazným ukazatelem zastupitelstvo obce stanovuje paragraf. 

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

4.  STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE 

NA ROKY 2021-2022 

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2021 a 2022. Předpokládá 

se, že po oba roky budou rozpočty vyrovnané ve výši 2.100.000, - Kč. Starosta nechal o výhledu 

rozpočtu hlasovat. 

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O MÍSTNÍM POPLATKU ZA 

PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 

VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ  

Starosta informoval o nutnosti novelizovat tuto vyhlášku z důvodu změny legislativy. Při 

té příležitosti vyvolal diskusi o výši poplatků. Stávající poplatek 550 Kč již nepokrývá náklady. 

Ty převyšují 700 Kč. 

Rozvinula se diskuse o počtu popelnic, o získání financí od firmy Ekokom za třídění 

odpadů a o výši poplatků. Z ní vyplynul návrh zvýšit roční poplatek na 600,- Kč na osobu a 

rok. 

O návrhu vyhlášce s poplatkem 600 Kč na osobu a rok se hlasovalo 

4 hlasy PRO; 1 hlasů PROTI; 0 hlas ZDRŽEL SE 

 

6. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O MÍSTNÍM POPLATKU ZE 

PSŮ  

Úpravu potřebuje i vyhláška o místním poplatku ze psů. Starosta informoval o tom, že 

povinné čipování obec nezajišťuje, zařizuje si ho každý majitel psa sám. Oproti návrhům na 

zvýšení stávajícího poplatku ve výši 30 Kč za psa nechal starosta hlasovat o vyhlášce s původní 

výší poplatku.  

4 hlasy PRO; 1 hlasy PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 



OBECNÍ ÚŘAD Zábřezí – Řečice 

544 01 Zábřezí - Řečice 
 

 

www.zabrezi-recice.cz Stránka 3 z 5 

 

7. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

Předsedající vysvětlil, že 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 s měsíční odměnou 425,- Kč 

hrubého.  

4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlasy ZDRŽEL SE 

 

8. OŠETŘENÍ PAMÁTNÝCH LIP 

Starosta s panem Boznerem shrnuli informace o šetření stavu památných lip na Zábřezí a 

v Řečici, který byl zjišťován v souvislosti s žádostí o dotaci na jejich údržbu. 

Dle prvního šetření dendrologa je zábřezská lípa ve špatném stavu a navrhoval její 

pokácení, řečická lípa je v dobré kondici. Po upozornění pana Boznera na velkou dutinu 

v řečické lípě byl ještě povolán arborista, který navrhl provést na lípě na Zábřezí radikální 

prořez a ještě ji nepokácet. U lípy v Řečici provést zdravotní prořez a odlehčení větví s dutinami 

a výměnu bezpečnostní dynamické vazby. 

 

9. HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2019 

Starosta informoval přítomné, že na účtu u ČSOB má obec zůstatek 3.105.602 Kč a u ČNB 

726.558 Kč. Vytvářejí se tak rezervy na větší akce jako např. oprava požární nádrže. 

Diskuse k tomuto bodu byla o platbách za plyn a opravách vodovodu, 

 

10. SVOZ ODPADU V ROCE 2020 - INFORMACE 

Starosta informoval, že svoz odpadů bude v příštím roce probíhat v pondělí v sudém týdnu. 

 

11. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9 Z 6.12.2019 

Starosta přečetl rozpočtové opatření č.9 

 

Příjmy: 

Pol. 1211 DPH        +    80 000,- Kč 

Pol. 1381 daň z hazard. Her       +      3 000,- Kč 

Pol. 1111 daň z příjmů FO       +    30 000,- Kč 

Pol. 1113 daň příjmů FO srážková      +      5 000,- Kč 

Par. 3639 kom. služby pol. 3111 prodej pozemku    +      2 630,- Kč 

 

Výdaje: 

Par. 2310 pitná voda pol. 5169 služby, rozbory    +     16 200,- Kč 

Par. 2310 pitná voda pol. 5171 opravy     +     12 000,- Kč 

Par. 6310 výdaje z fin. operací pol. 5163 Služby bank   +       1 200,- Kč 
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Par. 2144 ostatní služby pol. 5223 dar Diakonii    +       3 000,- Kč 

Pol. 8115 změna stavu na bank. účtech     +     88 230,- Kč 

 

O opatření se hlasovalo. 

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

12. INVENTURY 

Starosta připomenul, že na přelomu roku proběhnou inventury. Inventurní komise zůstává 

ve stejném složení 

 

13. DISKUSE 

• První dotaz byl na průběh řízení stížností paní Brunové týkající se vodovodu a odběru 

vody.  

K tomu starosta podal informaci, že stížnosti nakonec vyřizoval Krajský úřad KH kraje a 

všechny stížnosti zamítl. Žaloba na odstranění vodovodu se tak vrací k okresnímu soudu. Stání 

má proběhnout 20.ledna 2020. 

• Pan Krkonoška měl výhrady k umístění zasazeného smrčku u hasičské zbrojnice. 

• Další dotaz byl na bioodpad, kam ho vyvážet. 

Starosta vysvětlil, že občané obdržely kompostéry, případně by se musel objednat 

kontejner. 

• Pan Bozner vyčíslil náklady na vyřizování stížností paní Brunové na 50.000 Kč. 

• Dále měl dotaz k dopravnímu značení a vyhrnování sněhu. 

• Paní Kaplanová zmínila dlouhodobě nízký tlak vody ve vodovodu pod redukčním 

ventilem u p.p.č.332 v k.ú. Zábřezí. 

14. ZÁVĚR 

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

 

 

Zapsal: Petr SAMEK  Starosta obce: Martin JANEČEK 
     

 

 

    

     

     

Ověřovatelé: Aleš BOZNER  Martin JUKL  
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 
 

Konaného dne: 6. 12. 2019 Číslo: 9/2019 

 

Ověřovatelé: Aleš BOZNER Martin JUKL 

 

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK Ing. Petr SAMEK Aleš BOZNER 
 Martin SMĚLÝ Martin JUKL 

 

    

  

 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE SCHVALUJE: 

• Příspěvek na opravu plotu hřbitova s předpokládanými náklady 180.000 Kč. 

• Rozpočet obce Zábřezí-Řečice na rok 2020 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 

2.059.000,-Kč Závazným ukazatelem zastupitelstvo obce stanovuje paragraf 

• Střednědobý výhled rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na roky 2021 a 2022 

• Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

• Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů 

• Dohodu o provedení práce pro zastupitele Petra Samka a Aleše Boznera s obcí na 

údržbu vodovodu. 

• Rozpočtové opatření č. 9 z 6.12.2019 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE BERE NA VĚDOMÍ: 

• Informaci o plánovaném ošetření památných lip 

• Informaci o hospodaření obce v roce 2019 

• Informaci o svoz odpadu v roce 2020 

 

 

 

   

Ing. Petr SAMEK  Martin JANEČEK 

Místostarosta obce  Starosta obce 


