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1.

ZAHÁJENÍ
INVENTURA
LÁZEŇSKÝ MIKROREGION
VODNÉ NA ROK 2012
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2012
HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2011
ODSTÁVKA DODÁVKY PITNÉ VODY
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE – VODOVOD ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE
DISKUZE
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Místostarosta obce zahájil zasedání ZO, přivítal občany a obecní zastupitele a předal
slovo starostovi obce. Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání, který nechal
schválit.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce informoval občany, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno, a to
z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.
2.

INVENTURA

Starosta obce informoval, že inventura majetku obce bude zahájena dne 15. 12. 2011 a
ukončena 31. 12. 2011. Podklady k provedení inventury budou předány předsedovi inventární
komise do 14. 12. 2011.
3.

LÁZEŇSKÝ MIKROREGION

Místostarosta obce, pohovořil o činnosti Lázeňského mikroregionu (LM) v roce 2011 a o
plánovaných akcích mikroregionu v roce 2012. Informoval občany o závěrech valné hromady
LM, kde se projednávali mimo jiné různé sportovní aktivity mikroregionu, ale také i získání
financí z dotačních titulů. Na zasedání valné hromady LM dne 15. 6. 2011 byl schválen
závěrečný účet LM za rok 2010, který byl bez závad. Zároveň se projednaly dotace a činnost
na další období. Naše obec nežádala o žádnou dotaci.
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Na zasedání valné hromady Lázeňského mikroregionu (VHLM) dne 29. 11. 2011 byl
schválen rozpočet na rok 2012 a plán činnosti na rok 2012. Plánované akce se uskuteční
v případě zájmu obcí a hlavně dětí.
Je plánováno:
 zimní běžecký závod dětí - leden nebo únor 2012, termín bude upřesněn. Akce by
měla proběhnout v Lázních Bělohrad.
 soutěž v jízdě na kolech – 11. 8. 2012 – akce je pro děti, konat se bude opět
v Lázních Bělohrad.
 volejbalový turnaj smíšených družstev – 17. 9. 2012 - akce pro dospělé, sportovní
areál Pecka. V roce 2011 se volejbalového turnaje zúčastnila za naši obec dvě
družstva.
Na zasedání VHLM dne 29. 11. 2011 naše obec prostřednictvím svého zástupce požádala
o dotaci na rekonstrukci studánky v Řečici.
V Lázeňském mikroregionu je sdruženo 23 obcí s celkovým počtem 21 489 obyvatel a
rozpočet na rok 2012 je ve výši 171.910,- Kč. Rozpočet je sestaven z příspěvku obcí, naše
obec přispívá 8,- Kč na občana.
Místostarosta obce uvedl, že obec Zábřezí-Řečice má v současné době 151 občanů.
Obecní úřad bude o akcích LM včas informovat prostřednictvím letáků a elektronicky.
Tímto místostarosta obce ukončil tento bod jednání a předal slovo zpět starostovi obce.
4.

VODNÉ NA ROK 2012

Starosta obce informoval přítomné o aktuální výši vodného, které činí 14,- Kč pro obec
Zábřezí-Řečice a 15,- Kč pro ostatní odběratele a navrhl zastupitelstvu ponechání stávající
ceny vodného až do ukončení zkušebního provozu úpravny vody, ze kterého vyplynou
konkrétní ukazatele ke stanovení ceny vodného.
5.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2012

Starosta obce informoval přítomné o aktuální výši poplatku za odvoz odpadu, který činí
ročně 350,- Kč za občana a 350,- Kč za chatu. Starosta navrhl zastupitelstvu ponechání výše
poplatku na rok 2012 na stejné úrovni jako v roce 2011 a to i přes mírné dotování odvozu
odpadu. Na dotaz zastupitele pana Karbana J., jakou částkou se odvoz odpadu dotuje, nemohl
starosta ihned odpovědět, protože neměl podrobné přehledy. Projednávání výše poplatku za
odpady se přesouvá na další zasedání ZO, na kterém starosta obce předloží podrobné
podklady ke stanovení poplatku na rok 2012.
6.

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2011

Starosta obce seznámil přítomné s hospodařením obce v roce 2011:
 stav BÚ k 1. 1. 2011
 stav BÚ k 1. 12. 2011
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Příjmy:
 z daní, poplatky za psy, komunální odpad, vstup na tenis.kurt 1.200.000,- Kč
 dotace

500.000,- Kč

 vodné

105.000,- Kč

Výdaje:
 voda

1.300.000,- Kč

byla placena částka 1.198.274,- Kč za rekonstrukci úpravny vody, ostatní výdaje
na vodu (platy, rozbory vody) činily 101.726,- Kč.
 veřejné osvětlení

364.600,- Kč

305.000,- Kč bylo placeno f.K-energo za pokládání kabelu VO na Vrchách,
59.600,- Kč použito na opravy a provoz VO.
 školy a mateřské školy
 odpady
 elektrická energie

127.500,- Kč
70.200,- Kč
105.470,- Kč

Částky jsou zaokrouhlené a jedná se o stav k 1. 12. 2011. Podrobně se mohou občané
seznámit s výše uvedeným po vyhotovení závěrečného účtu obce za rok 2011.
7.

ODSTÁVKA DODÁVKY PITNÉ VODY

Předběžně je plánována odstávka pitné vody na 15. 12. 2011 z důvodu instalace a
vystrojení redukčních šachet na zábřezí. Odstávka se týká Zábřezí, Vrchou a Trotiny.
Zda bude odstávka provedena, je předmětem jednání, které proběhne ve 49. týdnu.
Občané budou včas informováni.
8.

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE – VODOVOD ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE

Starosta obce informoval přítomné, že se problematika odpovědného zástupce
projednávala již na minulém zasedání ZO dne 4. 11. 2011, přesto seznámil občany a
zastupitele se zněním části zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
požadavcích Krajského úřadu KHK:
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Starosta obce informoval přítomné, že naše odpovědná osoba nemá potřebné vzdělání,
které umožňuje tuto funkci dále vykonávat. Z tohoto důvodu oslovil starosta obce dva možné
kandidáty na vykonávání odpovědného zástupce provozovatele.
 Mgr. Jan Horkel – doložil potřebné dokumenty týkající se požadovaného vzdělání,
nebyla dodána cenová nabídka za službu odpovědného zástupce provozovatele.
 Ing. Jan Draessler - doložil potřebné dokumenty týkající se požadovaného
vzdělání, za služby fakturuje pouze úkony provedené, nikoli paušál.
Starosta po seznámení s kandidáty požádal zastupitele o stanovisko k jednotlivým
uchazečům. Zastupitelé se dohodli na odpovědném zástupci provozovatele panu Ing. Janu
Draesslerovi. Starosta obce zajistí na Krajském úřadu v HK podání žádosti o změnu
odpovědného zástupce provozovatele vodovodu.
9.

DISKUZE

 Pan Kaplan Tomáš: „od kdy by došlo ke zvýšení tlaku vody?“ Odpověď: „toto vyplyne
z jednání, která proběhnou ve 49. týdnu. Bylo plánováno, že ke zvýšení tlaku dojde do konce
roku 2011, ale v tuto chvíli to není možné slíbit. Vše záleží na probíhajících jednáních.“
 Pan Kaplan Tomáš: „jaká je nyní voda, její Ph…?“ Odpověď: „vzorky vody z posledních
rozborů vyhovovaly ve všech parametrech a splnily dané limity. V předminulém vzorkování
www.zabrezi-recice.cz
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nevycházelo Ph vody, které bylo pod limitem. V úpravně vody probíhá jednoroční zkušební
provoz, který odhalí případné nedostatky a nastavení tak, aby po přechodu na „ostrý“ provoz
bylo vše v pořádku.“
Starosta seznámil přítomné s posledním rozborem vody, který je k nahlédnutí na OÚ.
Tvrdost vody bude zjištěna.
 Pan Janeček Zdeněk: „jak dopadla záležitost víceprací, která byla řešena na minulých
zasedáních ZO?“ Odpověď: „tato záležitost se nyní neřeší. Obec dala jasně najevo, že v této
věci nebylo s OÚ řádně jednáno a vícepráce nebyly odsouhlaseny.“
 Pan Zelený Karel: „radon ve vodě obsažen není?“ Odpověď: citace z hodnocení radonu
„celková objemová aktivita alfa nepřevyšuje směrnou hodnotu, celková objemová aktivita beta
nepřevyšuje směrnou hodnotu. Objemová aktivita radonu nepřevyšuje směrnou hodnotu pro
pitnou vodu pro veřejné zásobování.“
 Místostarosta obce informoval přítomné, že je potřeba v rámci rekonstrukce úpravny vody
vyměnit starý kus potrubí u č.p.20 na Zábřezí a to z důvodu zajištění dobré kvality dodávané
pitné vody.
 Starosta obce informoval, že se na příští rok prozatím nepočítá s žádnými velkými investicemi.
 Pan Janeček Jan: reaguje na bod jednání č. 4 o ceně vodného na rok 2012. „Díky rekonstrukci
dojde k nárůstu el. energie. Jak se toto bude řešit, když vznikne po půl roce manko v elektrice.
Ví se, jaké budou použity motory a od toho se odpíchnout a již od nového roku upravit cenu
vody.“ Odpověď: o problému vodného se diskutovalo a v závěru bylo potvrzeno, že se
s výpočtem ceny vodného počká až na výsledky zkušebního provozu, který přesně ukáže
potřebné hodnoty. Ing. Petr Samek vysvětlil, jakým způsobem fungují nová čerpadla
s frekvenčním měničem.
Jakmile bude úpravna vody v Řečici připravena na řádný provoz, počítá se s tím, že bude
občanům umožněna prohlídka nové technologie.
Starosta obce poděkoval panu Petru Samkovi, Aleši a Milanu Boznerovi za spolupráci na
provozu úpravny vody v Řečici. Výše jmenovaní každý den kontrolují hodnoty vody a
provozní kapaliny a zapisují provozní deník. V případě poruchy ihned kontaktují starostu obce.
 Pan Bozner Milan: „zda se na jaře uvažuje o pokračování elektriky“ (rekonstrukce vedení NN
v Řečici). Odpověď: „obec odsouhlasila projekt na rekonstrukci NN ale v tuto chvíli nemá
žádné další informace.“

10.

ZÁVĚR

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

Zapsal:

Ověřovatelé:

www.zabrezi-recice.cz

Josef KÜFFEL

Bc.Jan KARBAN

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Martin SMĚLÝ
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