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OMLUVEN

Program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Vodné 2010
Poplatek za odvoz odpadů v roce 2010
Inventury majetku 2009
Hospodaření a činnost obce v roce 2009
Informace o činnosti Lázeňského mikroregionu
Rozpočtové opatření č.4
Veřejně prospěšné práce v roce 2010
Pracoviště Czechpoint
SDH Zábřezí
Dovolená OÚ
Diskuze

1. ZAHÁJENÍ
Místostarosta obce přivítal občany a seznámil je s programem jednání, který nechal schválit.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŢEL SE
2. VODNÉ 2010
Starosta obce informoval občany a zastupitele, ţe po propočtech letošních výdajů a příjmů
zůstane výše vodného na rok 2010 ve stejné výši jako je tomu v roce 2009:
-

Zábřezí-Řečice
Ostatní

12,- Kč
14,- Kč

Starosta obce informoval občany, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno a to
z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.
3. POPLATEK ZA ODVOZ ODPADŮ V ROCE 2010
Starosta obce informoval občany, ţe výše poplatku za odpady se v roce 2010 nezmění.
Poplatek za odpady bude 350,- Kč za osobu trvale ţijící a 350,- Kč za chatu.
4. INVENTURY MAJETKU 2009
Starosta obce pověřil provedením inventur 2009 inventurní komisi ve sloţení Martin Jukl,
Vratislav Horák a Eva Janečková. Předal p.Juklovi PŘÍKAZ K PROVEDENÍ INVENTUR
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spolu s dalšími dokumenty potřebnými k provedení inventury. Starosta obce zdůraznil aby
inventury byly provedeny poctivě tak jak tomu bylo i v minulých letech.
5. HOSPODAŘENÍ A ČINNOST OBCE V ROCE 2009
Starosta obce informoval občany a zastupitele o hospodaření a činnosti obce takto:
-

Zůstatek na účtu obce k 30.11.2009
Nesplacená částka úvěru k 30.11.2009

1 263 495,- Kč
232 000,- Kč

Koupě pozemků:
-

p.p.č.34/5, 34/6, 34/7 – pozemky pod částí víceúčelové nádrţe – smlouva podepsána, nyní
se čeká na přepsání vlastníka na KÚ TU.
p.p.č.30 a p.p.č.72/2 – pozemek nad Obecním úřadem a pod částí budovy Obecního
úřadu. Předpokládá se, ţe smlouva bude podepsána v 51. týdnu.
p.p.č.366/2 – pozemek v Řečici pouţívaný jako cesta vedle stavení č.p.4. Předpokládá se,
ţe smlouva bude podepsána v 51. týdnu.
část p.p.č.364 – pozemek v Řečici pouţívaný jako cesta nacházející se před domem
č.p.30. Zahájeno jednání s majitelem pozemku.

-

V roce 2009 měla obec zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Na tohoto zaměstnance
dostala obec finanční dotaci od Úřadu práce.

-

Byla zabezpečena budova Obecního úřadu (kancelář a klubovna) elektronickým
zabezpečovacím zařízením.

Akce konané v roce 2009:
-

Čarodějnice (obec + SDH)
Čištění víceúčelové nádrţe (obec + SDH)
Volejbalový turnaj (volejbalisti za přispění obce)
Dětský den (obec + SDH)
Zábřezsko Řečické posvícení (obec + SDH)

V roce 2009 proběhlo 13 zasedání Obecního zastupitelstva.
6. INFORMACE O ČINNOSTI LÁZEŇSKÉHO MIKROREGIONU
Místostarosta obce informoval občany a zastupitele obce o činnosti lázeňského mikroregionu
v roce 2009.
V letošním roce se uskutečnily 4 valné hromady LM na kterých se projednávaly hlavně
grandy a dotace, sportovní hry, rozpočtové opatření a jiné organizační náleţitosti.
Místostarosta informoval o skutečnosti, ţe se nepodařilo naší obci sestavit sportovní druţstva
na turnaj ve stolním tenise, vybíjené a cyklistice. Bylo to zapříčiněno tím, ţe druţstva měla
být sestavena z ţáků základních škol a naše obec nemohla zajistit ţáky na tyto turnaje.
Lázeňský mikroregion pořádal turnaj ve volejbale, kterého se zúčastnili i volejbalisti ze
Zábřezí a Řečice. Umístili se na 5. a 2. Místě.
Obec získala dotaci na opravu autobusových čekáren v celkové hodnotě 90 000,- Kč
(54 000,- dotace a 36 000,- obec).
Zápisy z valných hromad jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
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7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4
Starosta obce seznámil občany a zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4 a nechal hlasovat o
souhlasu s tímto opatření. Toto rozpočtové opatření bude vyvěšeno na úředních deskách a je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŢEL SE
8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE V ROCE 2010
Pokud budou v roce 2010 stejné nebo podobné podmínky pro získání zaměstnance na VPP,
bude mít obec o takového zaměstnance zájem. Informační schůzka o VPP proběhne v lednu
2010 na Úřadu práce v Trutnově.
9. PRACOVIŠTĚ CZECHPOINT
Starosta obce informoval občany o zprovoznění pracoviště Czechpoint. Díky tomuto
pracovišti mají občané moţnost získat na OÚ tyto ověřené dokumenty:
-

Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z ţivnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolventního rejstříku
Ţádost o zřízení datové schránky
Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby
Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby

O dalších sluţbách budou občané informováni.
Na dotaz pana Hubeného L., kolik budou jednotlivé výpisy stát navrhl starosta obce tyto
sumy:
Za první stranu výpisu z katastru nemovitostí 100,- Kč a za kaţdou další stranu dokumentu
50,- Kč.
U všech ostatních výpisů – první strana 30,- Kč a kaţdá další strana dokumentu 20,- Kč.
Po diskuzi zastupitelů, nechal starosta o částkách za výpisy hlasovat. Zastupitelé přistoupili
k hlasování s tím, ţe částky je moţné v budoucnu upravit novým hlasováním.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŢEL SE
10. SDH ZÁBŘEZÍ
Starosta obce poděkoval hasičům za jejich činnost v roce 2009, zvláště za spoluúčast na
společenských akcích. Zdůraznil však také, ţe je nutné aby se hasičská jednotka zaměřila na
její hlavní činnost a tou je činnost hasičská. Je nutné aby členové SDH byli řádně školeni,
bylo by dobré pokusit se o nábor nových členů a dále by bylo potřeba prověřit, zda není
potřeba dokoupit některé vybavení (např.hadice,…)
11. DOVOLENÁ OÚ
Dne 31.12.2009 je vyhlášena dovolená a Obecní úřad bude uzavřen.
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12. DISKUZE
Dotaz p. Bozner M.:
o zda je uzavřená smlouva s druţstvem na vyhrnování sněhu. Odpověď: Ano,
s druţstvem je uzavřená smlouva na vyhrnování sněhu v zimní sezóně 2009/2010.
Dotaz p. Krkonoška M.:
o zda je známo zastupitelům, ţe od nového roku má jezdit v obci jiná autobusová
firma. Odpověď: starosta obce obdrţel informaci z Krajského úřadu o tom, ţe si
podala firma ČSAD Ústí nad Orlicí ţádost o provozování linky veřejné dopravy.
Starosta obce se k tomuto vyjádřil tak, ţe nemáme námitek ale za předpokladu, ţe
nebudou rušeny nebo měněny stávající linky.
o zda by se nemohli v budoucnu zpevnit příjezdy k domům na návsi, kde se neustále
vymílá stěrk od krajnice a vzniká vysoký schod. K tomuto dotazu se připojuje i
paní Zelená. Odpověď: Obec má zájem opravit po koupi pozemků část
komunikace v Řečici. Jsou i další místa, kde je potřeba komunikaci opravit.
K těmto místům je moţné přidat i zpevnění příjezdu k rodinným domům na návsi.
Vše je závislé na financích.
o poţádal pana Karbana J. o informaci jak to vypadá s elektrárnou. Odpověď:
v tuto chvíli není jasné jaké budou podmínky pro stavby tohoto typu v dalších
letech ale pro příští rok jsou podmínky ještě dobré, byla zahájena jednání se
stavebním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem. Pan Karban opět zopakoval, ţe
bude s kaţdým, koho by elektrárna mohla omezit, osobně jednat. Více informací
bude k dispozici po novém roce.
Dotaz paní Kaplanová L.:
o dotazovala se pana Karbana J., zda je pravda, ţe chce elektrárnu stavět „tam
nahoře“. Odpověď: záleţí na tom, kde by povolil elektrárnu vystavět stavební
úřad, dále je nutná dohoda s majiteli pozemků. Podle petice, která byla sepsána by
se pan Karban snaţil stavět elektrárnu raději na jiném místě neţ na původně
plánovaném. Ještě jednou bylo zopakováno, ţe záleţí na rozhodnutí stavebního
úřadu, který rozhodne kde by taková stavba mohla stát.
Okolo elektrárny se bouřlivě diskutovalo. Je moţné, ţe by mohla proběhnout podpisová akce
na podporu elektrárny. Pan Krkonoška uvedl, ţe obec by mohla mít z elektrárny zajímavé
příjmy do obecního rozpočtu (je moţné, ţe aţ 500 – 600 tis. ročně). Na to se dotazoval p.
Šedivý R., jak toto číslo bylo vypočteno. Pan Karban J. odpověděl, ţe toto je dáno tabulkově
dle výkonu elektrárny (tyto tabulky jsou veřejně přístupné na internetu). Dále uvedl, ţe tento
příjem do obecního rozpočtu by byl zakotven i ve smlouvě mezi obcí a provozovatelem
elektrárny.
Dotaz paní Kaplanová L.:
o kdo zlikviduje elektrárnu po ukončení jejího provozu. Odpověď: pan Karban J.
uvedl, ţe toto je ošetřeno smlouvou ještě před vybudováním elektrárny a po
ukončení provozu zařízení je provozovatel povinen uvést pozemky do původního
stavu a dále se o ně starat.
Pan zelený vystoupil a poděkoval všem lidem, kteří mu pomohli se střechou, kterou
zničila větrná vichřice.
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Dotaz pan Kopecký J.:
o zda je známo jak bude probíhat rekonstrukce elektrického vedení na Vrcha a
v jakém termínu. Odpověď: starosta obce odpověděl, ţe rekonstrukce bude
provedena kabelem v zemi (to je známo) a termín kdy by měla rekonstrukce
proběhnout není znám. Starosta obce se pokusí tento termín zjistit.
Dotaz pan Šedivý R.:
o dotaz na pana Karbana. Proč by firma, vlastnící pozemky a provozující elektrárnu
platila nějakou finanční částku obci. Odpověď: toto je dáno předem ve smlouvě.
Z výnosu elektrárny určité procento připadne obci. Čím větší elektrárna, tím větší
výnos pro obec. Dále pana Šedivého zajímalo jak dospěl pan Krkonoška k tomu,
ţe výnos pro obec by byl 540 000,-. Na toto odpověděl pan Karban, ţe pan
Krkonoška je jedním z majitelů pozemků o které by měl zájem a hovořil s ním i o
tom jaký finanční přínos by měla elektrárna pro obec.
Další diskuze se týkala opět elektrárny a to výpočtu jejího výnosu pro obec. Pan Karban
uvedl, ţe z kaţdé 1MWh by činila částka do obecního rozpočtu přibliţně 200 000,- Kč. Na 5-i
MWh elektrárnu je potřeba 10ha pozemku (Technologie solárních panelů se neustále
zdokonaluje a je možné, že se dnes z 1ha pozemku získá více elektrické energie.). Celá
záleţitost je velmi komplikovaná a jak uvedl p.Karban J. není jisté, ţe se povede tento projekt
uskutečnit. Nyní záleţí na rozhodnutí stavebního úřadu.
Dotaz paní Kaplanová L.:
o vzhledem k novým informacím o autobusovém dopravci padl dotaz, zda bude
zajištěna doprava dětí do školy. Odpověď: doprava dětí do škol je samozřejmě
zajištěna.
Dotaz pan Šedivý R.:
o zda se něco děje s vodou v Řečici (pozn. Projekt úpravny vody). Odpověď: ano,
na minulém zasedání proběhl výběr dodavatele na stavební práce. Vrt v Řečici je
hotov, dokumenty také, v letošním roce byla podána ţádost o dotaci, která nám
nedopadla. Další kroky budou následovat v lednu – ţádost o dotaci – a pokud by
dotace nedopadla tak další termín je v dubnu. Bez přidělení dotace není moţné
takovou akci uskutečnit.
Dotaz paní Kaplanová L.:
o zda jsou rozbory vody dobré a jestli stále platí výjimka na pitnou vodu.
Odpověď: rozbory vody jsou hraniční ale ještě vyhovující a výjimka udělená
KHSKHK stále platí. Rozbory vody jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Starosta obce poděkoval občanům a zastupitelům za účast, popřál klidné svátky a veřejné
zasedání ukončil.
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