
Zápis 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Petkovy 

 

Místo jednání: hospůdka pod hrází – zasedací místnost 

Čas: 21. června 2019 od 19.00 hodin 

 

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

 

Program jednání: 

1. Zpráva starosty o činnosti zastupitelstva od minulé veřejné schůze 

2. Projednání rozpočtového opatření č. 4 

3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2018 

5. Návrh na odsouhlasení odkupu pozemků komunikace spoluvlastnictví obce 

6. Diskuse 

7. Závěr zasedání 

 

V úvodu vystoupil starosta, konstatoval přítomnost 4 členů ze 7, schůze je usnášení schopná. Omluvil 

nepřítomné – Dlasková nemoc, Niklová a Dubská dovolené. 

Požádal o doplnění programu – bez doplnění. 

 

Ad 1/  

Vystoupení starosty  Bc. Martina Kubečka k činnosti zastupitelstva 

- Instalována pamětní deska k zasazené lípě 

- Schváleno čištění střechy na budově obecního zastupitelstva 

- Provedena oprava oplechování na budově hospody 

- Řitonice nemají zájem o spolupráci v oblasti vodovodu 

- Obec Dlouhá Lhota odmítla možnost prodeje pozemku, který by mohl sloužit k vybudování 

čističky odpadních vod 

- Projekt nového osvětlení obce – zdlouhavá činnost v oblasti projekce 

- Instalována dopravní značka „stop - dej přednost v jízdě“, před vjezdem na hlavní silnici u 

Zítků 

- Jednání ohledně oprav silnic – obec požádala písemně krajský úřad 

- Nutná oprava a odvodnění komunikace u dolních domků /Mičík, Dvořák, Dubská,/ 

- Dětský den nebude samostatně organizován – na konci prázdnin proběhne rozloučení s 

prázdninami 

- K činnosti zastupitelstva – pravidelná, s vysokou účastí 

 

Ad 2/  

Ing. Moc předložil rozpočtové opatření č. 4 – úpravy vyúčtování voleb do EÚ 

Usnesení č.  47    rozpočtové opatření č. 4 schváleno 

                           Pro 4 – 100 % přítomných členů zastupitelstva 

 

Ad 3/ 

Ing. Moc přednesl účetní uzávěrku za rok 2018 

Na plán vyrovnaného rozpočtu  s plánovanými příjmy i výdaji Kč 3.831.232,- obec hospodařila  

S přebytkem Kč 2.196.790,05. Důvodem bylo neuskutečnění investiční akce zastávka. 

Seznámil s výkazy a stavem finančních prostředků obce. 



Usnesení č. 48   po předložení účetních výkazů k projednání účetní uzávěrky zastupitelstvo schvaluje 

účetní uzávěrku, včetně výsledku hospodaření obce, za účetní období roku 2018, sestavenou ke dni 

31.12.2018. 

Pro 4 – 100 % přítomných členů zastupitelstva 

 

Ad 4/  

Ing. Moc předložil ke schválení závěrečný účet roku 2018 

Hospodaření obce bylo průběžně auditováno, a to dne 25. 10. 2018 a 7. 5. 2019. Při těchto auditech 

byly kontrolovány i činnosti zastupitelstva v souladu s dodržováním platných právních norem a 

předpisů. Zásadní pochybení nebylo zjištěno, byly doporučeny k nápravě drobné nesoulady. 

Usnesení č. 49      dle Zákona č. 250/2000 Sb., odst. 7, §17 schvaluje zastupitelstvo závěrečný účet 

s výhradou.  

Pro 4 – 100 % přítomných členů zastupitelstva 

 

Ad 5/ 

Bc. Kubeček, starosta obce přednesl návrh na odkup podílů na komunikaci, kde je spoluvlastníkem 

obec. Jedná se o přístupovou komunikaci pro část obce, kde se jeví potencionálně možnost výstavby 

rodinných domů či objektů obce. Jedná se o pozemek: p.č. 760/37 k.ú Petkovy, výměra 2325 m2, 21 

spoluvlastníků s podílem od 1/9 až po 1/36. 

Unesení č. 50 – zastupitelstvo záměr odkupu částí uvedeného pozemku schvaluje 

Pro 4 – 100 % přítomných zastupitelů 

 

Ad 5/ 

Diskuse: 

- Starosta vyzval občany k větší aktivitě na brigádách v obci, zejména úklidu a udržování zeleně 

- P. Červená, p. Tůma – nutnost, aby i občané, kteří jezdí pouze na víkend udržovali pořádek 

okolo svých objektů – obec je vyzve 

- P. Červená, dotaz na poplatky za využití letního parketu 

- P. Tůmová – porovnání ceny zastávek v jiných obcích, např. v Sukoradech 

- Ing. Červený – dotaz na nové webové stránky obce – odpověď starosta,  jsou zadané 

- Ing. Červený – dotaz na neplatiče za odpad 

- P. Faix – dotaz na osvětlení a rozhlas 

- Kritika rychlé jízdy přes obec Čížovky 

 

 

Jednání ukončil starosta obce ve 20. 22 minut. 

 

 

Zapsal: 

 

Starosta: 


