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Zápis č. 4/2010
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 29.9.2010

Místo a čas jednání: Zasedací místnost OÚ Habřina – 18.00 hodin, 29.9.2010
Přítomni:
Zastupitelé: dle prezenční listiny (viz příloha č. 1)
Omluven:
Neomluven:

1

Občané – dle prezenční listiny
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele, volba návrhové komise
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání OZ
Změna rozpočtu č. 2
Výstavba RD – zadání studie
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

add. 1. Zahájení
- Sehnoutková Zdeňka, jednání zahájeno v 18.10 hodin. Přivítání hostů a občanů, kontrola přítomných
zastupitelů – z celkového počtu 6 přítomno 4.
i. Závěr: Při dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina, zasedání je
usnášeníschopné.
- přítomným zastupitelům byl přečten návrh programu jednání ke schválení a po té byli vyzváni
k návrhům na doplnění programu jednání
Hlasování:

Pro 4 členů z celkového počtu 6
Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů

Závěr: Program byl schválen
add. 2: Určení ověřovatele zápisu, zapisovatele, volba návrhové komise:
a.
b.
c.

zapisovatel: Dagmar Bittnerová
ověřovatel zápisu: Klímová Eva
Návrhová komise: Podmanická Michala, Bittnerová Dagmar
Hlasování:

Pro 4 členů z celkového počtu 6
Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr: Návrh byl schválen.
add. 3: Kontrola usnesení ze dne 22.6.2010
Kontrolu usnesení provedla starostka obce p. Sehnoutková

V bodě 4 Ukládá:
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a)

Zpracovat připomínky k autobusovým řádům a v termínu zaslat na OREDO
 Zodpovídá: starostka obce, místostarostka obce
 Termín: do 2.7.2010
 Vypracováno

b) Ve spolupráci s SDH zabezpečit organizaci dětského dne
 Zodpovídá: místostarostka obce
 Termín: 26.6.2010
 Uskutečněno
add. 4: Změna rozpočtu č. 3

Příjmy
paragraf

položka

3613
3613
3722
6171

částka

1121
4111
2111
2132
2111
3111

50 000,00
19 000,00
3 998,00
10 000,00
846,00
30 760,00

V příjmech
celkem:

114 604,00

Výdaje
paragraf

položka
10321
1031
1031
3399
3399
3612
3633
3745
3745
3745
5512
6171
6171
6171
6171

Ve výdajích
celkem:

5139
5156
5169
5169
5175
5139
5169
5021
5156
5157
5139
5011
5032
5137
5163

částka
2 004,00
2 000,00
200,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
35 988,00
2 002,00
7 000,00
2 410,00
2 000,00
20 000,00
4 000,00
26 000,00
5 000,00
114 604,00

Hlasování:
Pro 4 členů z celkového počtu 6
Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr: Změna č. 1 byla schválena.
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add. 5: Výstavba RD – zadání studie
Podána informace o průběhu řízení – dle informativního výpisu z KN jsou pozemky již převedeny do vlastnictví
obce bezúplatným převodem. Tyto pozemky jsou výlučně určeny k zástavbě pro RD, zbylá výměra, která nebude
zastavěna, musí být bezúplatným převodem vrácena zpět PF ČR. Dále je třeba zabezpečit vypracování studie –
rozparcelování, rozmístění RD, domovní přípojky, napojení kanalizace a přístupových cest. ZO doporučuje oslovit
projektanty a stavební firmy, nechat zpracovat nabídky, pečlivě zvážit možnost financování:
a)
b)

Možnost finanční spoluúčasti dodavatelské firmy
Výlučně v režii obce

Obě možnosti posoudit zvážit a v jarních měsících zahájit přípravy pro realizaci
add.6: Různé



Dohoda o dodávce pitné vody
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů

Navržené dohody upravují vzájemné vztahy 3 obcí při dodávce pitné vody ze zdroje ve Velichovkách pro obce
Habřinu a Rožnov. Stanoví pravidla odečtu a fakturace odběru pitné vody pro občany obce Habřina a Rožnov. Princip
smlouvy spočívá v tom, že pitná voda prochází vodovodním řádem v majetku obce Habřina do odběrného místa Rožnov,
fakturaci však bude na základě odečtů provádět obec Velichovky pro každou obec zvlášť za shodnou cenu.
 Veřejně prospěšné práce
Vanžůra Josef st. vykonává VPP, smlouva s úřadem práce končí k 31.10.2010. Pan Vanžůra podal žádost, zda by bylo nadále
možné pracovat u obecního úřadu na řádnou smlouvu na plný úvazek.
Vzhledem k tomu, že pracovní poměr zaměstnance pana Jiřího Sehnoutky končí k 31.12.2010, OZ navrhuje uzavřít
pracovní smlouvu s panem Josefem Vanžůrou st., Habřina čp. 15 na plný úvazek na dobu určitou, a to od 1.11.2010
31.12.2011, platové zařazení plat třída 5, stupeň 11.



Žádost p. Řehák – pronájem smlouvy na nebytové prostory – umístění vysílače
Prodloužení o 3 roky za stejných podmínek

Hlasování:
Pro 4 členů z celkového počtu 6
Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr: Návrh byl schválen.








P. Horká Eva pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, zpracovávání účetní agendy – návrh na
zvýšení odměny od 1.10.2010 na 7.000Kč/ měsíc.
Diakonie Broumov – humanitární sbírka nabídka pro uspořádání sbírky v naší obci, vzhledem
k předchozí spolupráci a problémům s odvozem navrhujeme předem dohodnout přesný termín odvozu
a teprve potom sbírku uspořádat
Kominictví Kvíz – nabídka služeb, zveřejnit,
OZV – výše správních poplatků – viz příloha č. 2
Kronika obce – kronika naší obce není řádně vedena od r. 1989, co svoji práci ukončil tehdejší
kronikář pan Votava. Roky 1990 – 1994 byly dopsány tehdejším starostou obce panem Michkem,
nejsou však úplné. Od r. 1995 nejsou zápisy vedeny vůbec. V současné době jsme v jednání s paní
Šimákovou, která je ochotna a schopna s vedením kroniky pomoci, doplnit uplynulá období. K tomu
je však zapotřebí spolupráce s další osobou, která je schopna informace nasbírat a předat. OZ souhlasí
se spoluprací s výše uvedenou paní Šimákovou v oblasti vedení kroniky.
Strana 3 (celkem 4)

Zápis ze dne 29.9.2010 - Strana 4 (celkem 4)






Marius Pedersen – svoz nebezpečných odpadů 30.10.2010
Žádost pana Karla Černého, Habřina čp. 47 o umístění zrcadla z důvodu bezpečného výjezdu
vozidla od nemovitosti na silnici. V návaznosti na předchozí jednání došlo k vytýčení obecních
pozemků se sousedním pozemkem ve vlastnictví pana Jindřicha Svatoně. OZ nemá námitek
k umístění zrcadla na obecní pozemek p.č. 1117/6 S tím, že veškeré náklady spojené s instalací a
pořízením zrcadla uhradí pan Karel Černý.
Prodej dřeva vytěženého z obecního lesa (napadeno kůrovcem)
o Navrhovaná cena 500,- Kč /m3. K prodeji je cca 7 m3, uskladněno je ve skladu obce.
o Prodej zajistit nejpozději do konce roku 2010.
Hlasování:
Pro 4 členů z celkového počtu 6
Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr: Návrh byl schválen.

add. 8: Diskuse:

-

nebyla

add. 9: Usnesení:
–

viz příloha č. 3
Hlasování:

Pro 4 členů z celkového počtu 6
Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů

Usnesení z dnešního jednání bylo schváleno.
add. 10: Závěr:
Jednání bylo ukončeno v 20.15 hodin
Zapsala dne 8.10.2010 Bittnerová Dagmar

Zdeňka Sehnoutková
starostka obce

Ověřovatel zápisu: Klímová Eva
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