
Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Petkovy 

 

Místo jednání: obecní úřad 

Čas: 30. května 2019 od 18.00 hodin 

 

Účast na jednání: zastupitelé: Kubeček, Moc, Jech, Janus, Niklová, Dubská 

 

Program:     1. Projednání nabídky kamenné drtě firma EUROVIA 

2. Odsouhlasení smlouvy na zemní a stavební práce Libor Jech 

3. Odsouhlasení smlouvy na zemní a stavební práce Janus Zdeněk 

4. Schválení investice projekční práce veřejné osvětlení části obce Petkovy 

5. Schválení investice projekční práce veřejné osvětlení Čížovky 

6. Postup vymáhání neuhrazených závazků k obci 

7. Zajištění kulturního vystoupení  v roce 2020 

 

ad 1/ na poptání zajištění kamenné drtě k výstavby autobusové zastávky nadka firmy EUROVIA – s 

dopravou na místo cca Kč 8.000,- souprava s tonáží cca 28 t. 

 

Usnesení č. 40 – zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy EUROVIA na dodání kamenné drtě 

                                                                                                                Pro 6 – 100 % přítomných 

 

ad 2/ Předložena smlouva na zemní a stavební práce – skrytí a odvoz zeminy, urovnání kamenného 

podkladu na autobusou zastávku od Jech Libor Kč 65.000,- 

 

Usnesení č. 41 – zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu mezi obcí Petkovy a Jech Libor       

                                                                                                                Pro 5 – 100% přítomných 

                                                                                                                /Jech libor nebyl přítomen jednání/ 

 

ad 3/ Předložena smlouva na zemní a stavební práce – strojní práce na odkopu zeminy a urovnání 

kamene na autobusové zastávce Petkovy od Janus Zdeněk Kč 45.000,- 

 

Usnesení č. 42 – zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu mezi obcí Petkovy a Janus Zdeněk 

                                                                                                                  Pro – 5 – 100 % přítomných 

                                                                                                                /Janus Zdeněk nebyl přítomen jednání/ 

                                                                                          

ad 4/  Předložen návrh na schválení projekční činnosti nového osvětlení části obce. Předpokládané 

náklady Kč 40.000,- 

 

Usnesení č. 43 – zastupitelstvo schvaluje zadání 

 projekčních prací na osvětlení 

                                                                                                                  Pro 6 – 100 % přítomných 

 

ad 5/ Návrh na projekční práce Čížovky, osvětlení zastávky a části obce, předpokládaný náklad 

Kč 20.000,- 

 

Usnesení č. 44 - zastupitelstvo    schvaluje zadání  projekčních prací osvětlení Čížovky 

                                                                                                                Pro 6 – 100 % přítomných                         

 



ad 6/ Postup vymáhání neuhrazených závazků k obci. Jedná se zejména o hrazení odpadů. Byly již 

vyčerpány veškeré možnosti obce – osobní jednání, písemné upomínky. Je nutné využít právních 

služeb. V prvé řadě písemné upozornění  s konstatováním následků, které mohou následovat 

přiexekučním vymáhání. Jedná se o rodinu Pokorných a ukrajince žijící v obci u p. Zavřela. 

 

Usnesení č. 45 – zastupitelstvo schvaluje, aby byly pohledávky vymáhány prostřednictvím právních 

služeb 

                                                                                                                          Pro 6 – 100 % přítomných 

                                                                             

ad 7/  Zajištění kulturního programu na slavnosti obce v roce 2020 – jednáno se skupinou  Turbo 

 

Usnesení č. 46 – zastupitelstvo schvaluje objednání skupiny TURBO na akci v červenci 2020                   

                                                                                                                      Pro 6 – 100 % přítomných 

 

Schvůze byla ukončena v 19,10 

 

 

Zapisovatel: 

 

 

Starosta obce: 


