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1.

ZAHÁJENÍ
ROZPOČET OBCE NA ROK 2011
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2012 – 2013
VODNÉ NA ROK 2011
POPLATEK ZA ODPADY NA ROK 2011
INVENTARIZACE MAJETKU
ÚPRAVNA VODY V ŘEČICI
VYÚČTOVÁNÍ OBECNÍHO ZAMĚSTNANCE V ROCE 2010
LÁZEŇSKÝ MIKROREGION
ROZPIS ZASEDÁNÍ NA ROK 2011
ZÁVĚR

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.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2011

Na zasedání OZ dne 12. 11. 2010 byl odhlasován Návrh rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na
rok 2011. Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem na rok 2011. Ten se od návrhu lišil v těchto
položkách:
- Pol.3113 – Základní školy – 25.500,-Kč (položka byla do rozpočtu doplněna. Město
Dvůr Králové upřesnilo částku na naše dojíždějící žáky. Částka 25.500,- Kč byla převedena z
nespecifikovaných rezerv.)
Po seznámení zastupitelů s rozpočtem obce na rok 2011 nechal starosta o rozpočtu
hlasovat. Rozpočet obce na rok 2011 byl zastupiteli jednohlasně schválen jako schodkový a je
k nahlédnutí na úředních deskách nebo v kanceláři OÚ.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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3.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2012 – 2013

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem na roky 2012 – 2013. Po
diskuzi nechal o rozpočtovém výhledu hlasovat. Rozpočtový výhled byl jednohlasně schválen
a je k nahlédnutí na úředních deskách a v kanceláři OÚ.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
4.

VODNÉ NA ROK 2011

Starosta obce informoval zastupitele o stavu výdajů a příjmů na výrobu pitné vody. Podle
propočtů účetní obce jsou příjmy a výdaje přibližně vyrovnané.
Ze strany zastupitelů byl podán návrh na úpravu ceny vodného (zvýšení). Po diskuzi
nechal starosta obce hlasovat, zda se má vodné zvyšovat.
5 hlasů PRO; 2 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Zastupitelé diskutovali o výši vodného na rok 2010 a byl podán návrh na zvýšení vodného
a to z důvodu vyšších nákladů na výrobu pitné vody (stále se zvyšující vstupy energií).
Navržená cena vodného:
 14,- Kč/m3 pro obce Zábřezí a Řečice
 15,- Kč/m3 pro ostatní odběratele
Starosta obce nechal o úpravě výše vodného hlasovat.
5 hlasů PRO; 1 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE
Úprava vodného vstoupí v platnost od dalšího odečtu, který bude prováděn na konci 04/2011.

5.

POPLATEK ZA ODPADY NA ROK 2011

Starosta obce informoval zastupitele, že příjmy a výdaje v oblasti odpadového
hospodářství jsou přibližně vyrovnané. Bylo ujednáno, že se poplatky na rok 2011 nezmění a
zůstávají na stejné výši jako v roce 2010. Výše poplatku za odpady na rok 2011 je 350,-Kč za
trvale žijící osobu a 350,-Kč za chatu. Poplatek za odpady je splatný do konce 02/2011 (dle
platné OZV č.1/2008).
6.

INVENTARIZACE MAJETKU

Starosta obce informoval předsedu kontrolního výboru pana Martina Jukla, že do 20. 12.
2010 budou vyhotoveny a předány podklady k provedení inventarizace majetku obce.
Inventarizace musí být provedena ke dni 31. 12. 2010.
7.

ÚPRAVNA VODY V ŘEČICI

Starosta obce informoval zastupitele o průběhu akce Úpravna vody Řečice. V závislosti
s rekonstrukcí úpravny může dojít k občasnému zakolísání v dodávkách vody. Kvalita vody je
zajištěna tak, aby splňovala všechny platné podmínky pro dodávku pitné vody. I přes to však
starosta informoval zastupitele, že může dojít ke zhoršení kvality vody, avšak v rozmezí
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povolených tolerancí. Dále informoval starosta obce, že bude pozván technik společnosti
VaK TU a bude nově seřízeno zařízení na chlorování vody.
V případě plánovaných výpadků a manipulace se zařízením úpravny bude starosta
zastupitele a občany včas informovat.
8.

VYÚČTOVÁNÍ OBECNÍHO ZAMĚSTNANCE V ROCE 2010

Na zasedání ZO, dne 12. 11. 2010, přislíbil starosta, že nechá vypracovat podrobné
vyúčtování zaměstnance na VPP za období 04/2010 – 10/2010.
Obec získala příspěvek od Úřadu práce TU ve výši 93.530,- Kč (EU 79.500,50 Kč, ÚP
14.029,50 Kč)
Celkem obec vynaložila ve výdajích na zaměstnance 103.631,- Kč (hrubá mzda
zaměstnance 77.335,- Kč, odvod pojistného 26.296,- Kč, odměny obce 10.101,- Kč).
Obec tedy ze svého rozpočtu vynaložila za období 04-10/2010 na zaměstnance na VPP
10.101,- Kč.
9.

LÁZEŇSKÝ MIKROREGION

Místostarosta obce informoval zastupitele o fungování Lázeňského mikroregionu. Dne
3.12.2010 se místostarosta zúčastnil valné hromady Lázeňského mikroregionu (dále jen LM),
na které byl zvolen předseda, místopředseda a členové rady LM. Dále byla zvolena revizní
komise. Byl vyhodnocen rok 2010 a probírala se problematika dotací na rok 2011, kde naše
obec bohužel neuspěla, protože dotace byly značně zkráceny a v minulých letech jsme již
několikrát úspěšně dotaci získali.
Valná hromada LM se konala v Miletíně a přítomní byli provedeni po nově
zrekonstruované budově na náměstí.
Valná hromada LM se v roce 2011 sejde minimálně 4x a plánují se opět sportovní akce
jako volejbal, cyklistika. Obce mohou navrhnout další sportovní akce.
10.

ROZPIS ZASEDÁNÍ NA ROK 2011

Starosta obce informoval zastupitele, že veřejná zasedání zastupitelstva obce se budou
v roce 2011 konat vždy první pátek v měsíci od 19:00 hodin v kanceláři OÚ. „Velké“
zasedání v klubovně hasičů se bude konat 2-3x v roce a budou na něj občanům doručeny do
schránek pozvánky. Každé zasedání ZO je veřejné.
11.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast, popřál jim a všem občanům klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2011 a veřejné zasedání ukončil.
Zapsal:

Josef KÜFFEL

Ověřovatelé:

Martin SMĚLÝ
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Starosta obce:

Martin JANEČEK

Mgr. Dana REJLOVÁ
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