
Z Á P I S 
 
z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 6.11.2006 
 
Zahájení  -  19.30 hod. 
Ukončení  -  21.30 hod. 
Omluveni  -  0 
Neomluveni  -  0 
Ustanoveni ověřovatelé zápisu  J.Pappová, J.Holubička 
Přítomni: Iva Frydrychová, Petra Berná, Jitka Pappová, Jaroslav Berný, Lenka Myslivcová, 
                Miroslav Frydrych, Vlastimil Liška    
Hosté: Iveta Kadlecová, Jiří Zapadlo, Jaroslav Holubička 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ:                                                                       
 

1) Zahájení 
2) Seznámení s hospodařením obce k 31.10.2006, volba finanční a kontrolní komise 
3) Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva 
4) Stanovení výše odměn za výkon funkce v obecním zastupitelstvu,cestovních náhrad, 

paušálu na telefonní popl. popř. služebního mobil.telefonu                        
5) Stanovení pravidel pro poskytování darů obyvatelům obce při významných životních 

výročích 
6) Provoz internetových stránek – zákonná povinnost zveřejňování údajů o činnosti obce 
7) Oprava návse – projednání napojení na veřejnou komunikaci a úpravy soukromého 

pozemku 
8) Výstavba autobusové čekárny 
9) Odpadové hospodářství v r. 2007 
10) Diskuse 
11) Návrh usnesení 
12) Závěr 

 
 
 
 
 
                           USNESENÍ 
 
 

1) Starostka obce I. Frydrychová zahájila zasedání OZ a prohlásila, že bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a konstatovala platnost zápisu z předchozího zasedání OZ 
konaného dne 30.10.2006, proti kterému nebyly uplatněny žádné námitky. 

         
2) Účetní obce I. Frydrychová seznámila přítomné s hospodařením obce k 31.10.06. 

Celkové příjmy     346 671,40 
Celkové výdaje     148 340,20 
Stav bank. účtu     768 831,30 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC Fin 2 – 12 je součástí tohoto zápisu. 
 
 



Byla zvolen   finanční výbor ve složení: 
       člen OZ – V.Liška – předseda 
       člen OZ – J.Pappová – členka 
                        I.Kadlecová - členka 
                       kontrolní výbor ve složení: 
        člen OZ – L.Myslivcová – předsedkyně 
                         J.Zapadlo - člen    
                         J.Holubička - člen 
 
 

3) Návrh jednacího řádu OZ byl předložen starostkou všem členům OZ k   
prostudování a byli vyzváni k vyjádření připomínek. Všichni členové požádali o 
prodloužení lhůty k vyjádření připomínek. Termín schválení jednacího řádu byl                                 
přesunut na budoucí zasedání.Zajistí starostka obce. 

 
 

4) Za výkon funkce starostky byla odsouhlasena odměna 1000 Kč,místostarostka 850 Kč 
a ostatní členové OZ 200 Kč. Odměna bude zdaněna dle zákona o dani z příjmu 
15% srážkovou daní a vypláceno od 1.11.2006. 
Cestovné bude vypláceno v případě jednoúčelových služebních cest výhradně pro 
potřeby obec.úřadu. 
O poplatcích za telefon nebylo rozhodnuto. 

            Zajistí starostka a účetní obce. 
       
 

5) OZ schválilo poskytování darů ve formě potravin.balíčku v hodnotě 300 Kč obyvatelům 
trvale žijícím v obci. K  výročím narození nad 50 let (včetně), dále pak po 5ti letech. 
Při narození dítěte byl odsouhlasen finanční dar 1000 kč, květina a pamětní list. 

            Zajistí starostka a účetní obce. 
 
 

6) Stávající webové stránky obce Petrovičky, umístěné na stránkách mikroregionu  
Podchlumí a spravované firmou ANTEE, jsou v nevyhovujícím stavu, chybí  
aktualizace. Starostka I. Frydrychová navrhla předat správu stránek panu Václavu 
Zubrovi ml. z obce Petrovice, který tuto službu provádí pro okolní obce a s jehož 
výsledky práce byla seznámena. Do příštího zasedání připraví cenový návrh 
nabízených služeb. 
 
 

7) a)Starostka informovala o zahájení prací na opravě míst.komunikace – návse firmou  
COLAS – CZ a.s. 
b) bylo odsouhlaseno vyasfaltování soukr.vjezdu rodině Pappových (cca 18 m) s tím, 
že neprovedení by narušilo celkový vzhled návse. Hlasováním bylo potvrzeno 
rozhodnutí minulého zastupitelstva o provedení této práce. 

 
 

8) P. Berným byl přednesen návrh autobus.čekárny. OZ rozhodlo prozatím tuto akci  
neprovádět a znovu návrh projednat na příštím zasedání OZ z důvodu probíhající 
finanční investice do opravy návse.Zajistí starostka obce. 

 



 
 

9) Vzhledem k narůstajímu počtu odvozu kontajnerů s domov.odpadem a zvyšujícím se  
nákladům, upozornila starostka na nutnost řešit vzniklou situaci. Přednesla  cenovou 
nabídku firmy A.S.A. 
 
 

10) Pan J.Holubička upozornil na riziko poškození obrubníků kolem návse, vzniklé tím, 
že tam parkuje traktor p. Pappa. 
 
 

11) Závěrem poděkovala I. Frydrychová za účast a předběžně stanovila další termín         
zasedání OZ na polovinu prosince. 
 
 
 
 
 
Zapsal : P. Berná                 ………………………... 
 
Schválil: I. Frydrychová     ………………………… 
 
Ověřil :  J. Pappová            ………………………… 

 
  J. Holubička          ………………………… 


