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1.

ZAHÁJENÍ
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVĚK DIAKONII DVŮR KRÁLOVÉ n.L.
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVĚK MŠ TŘEBIHOŠŤ
ÚPRAVNA VODY
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VRCHA
ZAMĚSTNANEC NA VPP
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012 – PŘÍPRAVY
PLASTOVÝ ODPAD
PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
DISKUZE
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Místostarosta obce přivítal občany a obecní zastupitele a předal slovo starostovi obce.
Starosta obce ještě jednou přivítal občany a 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.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVĚK DIAKONII DVŮR KRÁLOVÉ N.L.

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany s ţádostí, která byla doručena na OÚ
v polovině září 2011, kde jsme byli poţádáni o poskytnutí příspěvku na krytí provozních nákladů
pečovatelské sluţby Diakonie ve výši 2.000,- Kč. V letošním roce poskytuje Diakonie pečovatelskou
sluţbu 1 občanovi naší obce.
Starosta obce poţádal zastupitele obce o hlasování o schválení poskytnutí příspěvku Diakonii
DKnL ve výši 2.000,- Kč.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce předá účetní obce příkaz k převedení schválené částky na účet Diakonie DKnL.
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3.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVĚK MŠ TŘEBIHOŠŤ

Starosta obce seznámil zastupitele a občany s ţádostí obce Třebihošť na příspěvek mateřské škole
(MŠ) v Třebihošti. Text celé ţádosti byl přečten. Obec Třebihošť investovala do vymalování MŠ a
nyní jiţ nemá sílu finančně utáhnout vybavení zahrady, které se odhaduje okolo 50.000,- Kč.
Starosta obce vyzval zastupitele k diskuzi k tomuto bodu a zároveň připomněl, ţe naše obec nyní
musela uhradit vysoké platby za úpravnu vody a veřejné osvětlení. Byla navrhována částka 3 –
5tis.korun. Zastupitelé se po diskuzi shodli na tom, ţe tento bod jednání bude odloţen na některé
z dalších zasedání a nejdříve se zjistí podrobnosti projektu, na který by naše obec přispěla.
4.

ÚPRAVNA VODY

Starosta obce informoval přítomné o tom, jakým způsobem probíhá provoz úpravny pitné vody
v Řečici. Hlavním úkolem je „doladit“ dávkování chloru tak, aby nedocházelo k přechlorování vody.
Měřící přístroj na měření hodnoty chloru ve vodě je objednán, ale zatím nebyl doručen.
Starosta obce dále informoval zastupitele a občany, jak dopadla jednání s právníkem. Obec
obdrţela vyjádření právníka, který nedoporučuje hrazení plateb za vícepráce, které nebyly s obcí
písemně projednávány. Dále právník doporučil obci účtovat dodavateli penále z prodlení.
Starosta obce bude jednat s právníkem, jakým způsobem dále postupovat při účtování penále. Dále
starosta informoval přítomné, ţe se společně s Ing.Petrem Samkem zúčastnil jednání ve firmě PS
STAV ohledně vyúčtování víceprací. Celá záleţitost se řeší, ale obec v tuto chvíli rozhodně nebude
vícepráce platit ani podepisovat dokumenty, tíkající se těchto víceprací.
Starosta obce vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy. Pana Karla Zeleného zajímalo, kolik vše
stálo. Odpověď: 2.600.000,- Kč (orientačně). K částce měl ještě pan Zelený připomínku a zastupitel
obce pan Ing. Petr Samek připomněl, ţe velká část je kryta dotací.
Místostarosta obce informoval přítomné, ţe v okamţiku, kdy bude úpravna vody doladěna,
proběhne den otevřených dveří, aby se mohl kaţdý občan s novou technologií seznámit.
K tomuto bodu občané ještě krátce se zastupiteli diskutovali. Pan Roman Šedivý se dotazoval, zda
bude navýšen tlak vody, protoţe v tuto chvíli je tlak niţší, neţ tomu bylo dříve. Odpověď: tlakové
zásobení (TZ) Zábřezí bude řešeno. Bylo zaţádáno o peníze na toto TZ, a jakmile budou peníze
přiděleny, bude do vodárny instalována další tlaková stanice (TS). Tato stanice nemá souvislost
s vydatností vrtu ani s velikostí vodojemu, ale pouze s tlakováním vodovodu směrem k Zábřezí.
Pan Karel Zelený měl výhrady ke kvalitě vody, která „smrdí“. Odpověď: problematika doladění
provozu byla jiţ vysvětlena. Zastupitel Ing. Petr Samek seznámil přítomné s tím, jakým způsobem
technologie úpravy vody funguje a zároveň informoval o tom, ţe proběhlo jednání s vodoprávním
úřadem, který zadá přesné podmínky zkušebního provozu, podle kterých se bude dále postupovat.
5.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VRCHA

Starosta obce informoval přítomné o průběhu prací na veřejném osvětlení (VO) v části obce
Vrcha. Je poloţen a vyveden kabel v místě sloupů VO a jsou hotové patky pro sloupy VO. Firma pana
Stránského má jiţ zakoupené sloupy a osvětlovací tělesa a v pátek 9. 9. 2011 začne osazování patek
sloupy a světly a připojení k el. síti proběhne koncem měsíce.
Bylo přislíbeno, ţe se obec postará o úpravu obecního pozemku před p.p.č.7/10, který nebyl po
výkopech vedení NN a VO řádně upraven.
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6.

ZAMĚSTNANEC NA VPP

Starosta obce informoval přítomné, ţe od 1. 9. 2011 nastoupil opět zaměstnanec na VPP, který
můţe být zaměstnán aţ do konce února 2012. V tuto chvíli je se zaměstnancem podepsána smlouva do
konce listopadu 2011. V případě, ţe bude zaměstnanec potřebný i po tomto datu, je moţné smlouvu
prodlouţit.
Úřad práce sníţil částku, která je na zaměstnance poskytována. Z tohoto důvodu bude mít
zaměstnanec niţší mzdu, neţ tomu bylo dříve.
Místostarosta obce seznámil přítomné s náplní práce zaměstnance. Jedná se převáţně o údrţbu
zeleně, úklidy a jiné, dle potřeby.
Zaměstnance má na starosti místostarosta obce.
7.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012 – PŘÍPRAVY

Starosta obce vyzval zastupitele, aby se jiţ nyní zamýšleli nad přípravou rozpočtu na rok 2012.
Jeho návrh bude projednáván na příštím zasedání OZ.
8.

PLASTOVÝ ODPAD

Starosta obce společně s místostarostou obce poţádali, aby byl plastový odpad co nejvíce
sešlapáván a byl v okolí kontejnerů udrţován pořádek.
Byl podán návrh na přemístění kontejnerů na Zábřezí nad hasičskou zbrojnici a to z toho důvodu,
ţe by byl více vidět a nemuselo by docházet například k vyuţívání kontejneru cizími občany.
Přemístění bylo zamítnuto.
9.

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM

Starosta obce poděkoval panu Küffelovi J., Krkonoškovi M., Rybovi K., Munzarovi O. za
vybudování pergoly u OÚ, která bude slouţit občanům při obecních akcích. Dále starosta poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravách posvícení.
10.

DISKUZE

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele a občany k diskuzi. Ţádný dotaz nebyl vznesen.
11.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval přítomným občanům a zastupitelům za účast, pozval všechny na
posvícení a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Josef KÜFFEL

Mgr. Dana REJLOVÁ

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Ing. Petr SAMEK
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