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LÁZEŇSKÝ MIKROREGION
ZAMĚSTNANEC NA VPP
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ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání, který nechal
schválit.
7 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.

ÚPRAVNA VODY

Starosta obce informoval zastupitele, že mu byly doručeny zástupcem firmy VODA CZ
dokumenty k podpisu. Jedná se o vícepráce týkající se technologické části úpravny vody.
Dokumenty zastupitelé prohlédli a shodli se společně na tom, že v tuto chvíli se nebudou tyto
vícepráce podepisovat a osloví se právník, se kterým bude nejdříve projednáno, zda jsou
uvedené položky v dokumentu oprávněné a teprve poté proběhnou další jednání.
Dále starosta obce předložil další dokumenty, které obdržel od zástupce firmy PS STAV.
Jedná se o krycí listy rozpočtu na stavební práce prováděné na úpravně vody. V průběhu akce
došlo k úpravám stavby oproti projektu a nyní nám byl předložen rozpočet s vícepracemi a
méněpracemi, kdy výsledkem je doplatek za stavební práce ve výši cca 180.000,- Kč. Po
projednání se zastupitelé shodli na společném stanovisku k této záležitosti. Vzhledem k tomu,
že s obcí nebylo už v průběhu akce projednáváno, že z důvodu změn může dojít k úpravě
rozpočtu za stavební práce (původní rozpočet měl tyto změny vykrýt), shodli se zastupitelé na
tom, že toto navýšení ceny může být ze strany stavební firmy neoprávněné. Díky tomu bude
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požádán právník o kontrolu dokumentů a až poté budou probíhat další jednání s dodavatelem
stavby.
Starosta obce informoval zastupitele obce, že zaznamenal ze strany občanů stížnost na
kvalitu pitné vody, kdy bylo poukazováno na velké množství dezinfekčního přípravku ve
vodě. Toto bylo již projednáváno s dodavatelem technologie úpravny vody, obsluha ubrala
dávkování. Celá záležitost se průběžně řeší. S tímto souvisí i urychlené zakoupení měřicího
přístroje, díky kterému bychom mohli na vzniklou situaci okamžitě reagovat. Zastupitelé
souhlasí s nákupem přístroje v hodnotě okolo 11.000,- Kč. S přesnou cenou přístroje budou
zastupitelé seznámeni. Vyhledáním vhodného fotometru byl pověřen starosta obce a
zastupitel Ing. Petr Samek.
Dalším bodem, který se projednával, byl roční zkušební provoz úpravny vody. V tuto
chvíli máme Krajskou hygienickou stanicí schválen provozní řád úpravny vody a je na
Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem podána žádost o schválení zkušebního provozu
úpravny vody. Bylo poptáno několik firem, které by mohli zkušební provoz provést. Jednalo
by se hlavně o pravidelné vzorkování vody, okamžité řešení problémů, provoz technologické
části, vedení evidence a záznamů. Nyní čekáme na odpovědi oslovených firem. S některými
již proběhla jednání. Jakmile budou odpovědi kompletní, rozhodne zastupitelstvo, jak se bude
dále postupovat.
3.

REKONSTRUKCE VEDENÍ NN – ŘEČICE

Starosta obce seznámil zastupitele s projektovou dokumentací na rekonstrukci vedení
nízkého napětí (NN) v části obce Řečice a se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, kterou je potřeba podepsat. Zastupitelé se s dokumenty podrobně
seznámili. Poté starosta obce vyzval k hlasování o podpisu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Smlouva bude podepsána a odeslána zpět projektantovi akce.
4.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VRCHA

Starosta obce se zastupiteli projednali rozpracovanost rekonstrukce veřejného osvětlení
(VO) v části obce Na Vrchách. Byl projednán typ svítidel a sloupů. Ve 32. týdnu proběhne
jednání s firmou, která bude provádět výstavbu VO o možném dokončení rekonstrukce VO.
5.

LÁZEŇSKÝ MIKROREGION

Místostarosta obce seznámil zastupitele obce s činností Lázeňského mikroregionu. Dne
17. 9. 2011 se koná v Pecce turnaj ve volejbale „O pohár předsedkyně lázeňského
mikroregionu“. Proběhla diskuze k účasti našich volejbalistů na turnaji a bylo dohodnuto, že
se volejbalisté za obec turnaje zúčastní. Toto zajistí místostarosta obce společně s volejbalisty.
6.

ZAMĚSTNANEC NA VPP

Starosta obce podal zastupitelům informaci k zaměstnanci na veřejně prospěšné práce
(VPP). Byla podána žádost na Úřad práce (ÚP) v Trutnově o přidělení zaměstnance na VPP.
Podle informací ÚP by obec mohla zaměstnance získat od září 2011. O podmínkách projektu
bude starosta obce jednat s ÚP Trutnov ve 32. týdnu a bude zastupitele informovat o výsledku
jednání.
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7.

ZÁBŘEZKO-ŘEČICKÉ POSVÍCENÍ

Zastupitelé obce se shodli na termínu konání Zábřezsko-Řečického posvícení, které
proběhne v sobotu 3. 9. 2011 v odpoledních hodinách u víceúčelové nádrže. Občané budou o
akci včas informováni pozvánkami, doručenými do poštovních schránek, dále pomocí
internetu, e-mailu a úředních desek.
8.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO – ZÁŘÍ 2011

Zastupitelé obce se shodli na termínu konání dalšího zasedání ZO, které proběhne
netradičně v sobotu 3. 9. 2011 před zahájením Zábřezsko-Řečického posvícení. Občané
budou včas informováni pozvánkami, doručenými do poštovních schránek, dále pomocí
internetu, e-mailu a úředních desek.
9.

DISKUZE

Zastupitel obce pan Martin Jukl informoval přítomné o provedení oprav pěšiny, která
spojuje přes potok obce Řečice a Zábřezí. Jedná se o její zpevnění u rybníčku v Řečici a
opravě mostku u tohoto rybníku. Opravy provedli občané Řečice na vlastní náklady.
10.

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

Mgr. Dana REJLOVÁ
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