
Zápis 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

obec Petkovy 

 

Termín konání: 28. 9. 2019 

Místo a čas konání: sál v hospůdce Pod hrází od 19.00 hodin 

 

Účast zastupitelů: Kubeček, Moc, Jech, Janus, Dubská Niklová, Dlasková – 100 % 

 

Účast občanů obce: 32 

 

Program jednání: 1. Procedurální záležitosti 

                                2. Zpráva zastupitelů o činnosti zastupitelstva od minulého veřejného zasedání 

                                3. Zpráva hospodářky o hospodaření obce a stavu finančních prostředků 

                                4. Projednání cenové nabídky firmy Colas na položení živice zastávka 

                                5. Projednání cenové nabídky firmy Colas na opravy komunikací v obci 

                                6. Návrh na schválení vybudování osvětlení na komunikaci určené k zástavbě  

                                    v dolní části obce 

                                7. Diskuse 

  

                               8. Závěr jednání 

 

Ad 1/  Starosta pověřen zastupitelstvem řízením seznámil s programem, režim zápisu i jeho ověření je 

standartní, zapisuje E. Moc, ověřuje starosta. Bez připomínek. 

 

 

Ad 2/ Informace proběhla v blocích dle zaměření činnosti: 

 

M. Kubeček, starosta – proběhla koupě pozemků pod objektem obecního úřadu 

                                       - proběhla koupě pozemků části cesty určené v budoucnu k zástavbě 

                                       - jednání s povodím Labe o možnosti umístění čističky odpadních vod,  

                                          Vyloučeny lokality v jižní části obce, doporučeno mezi Dl. Lhotou a Petkovami 

- Osvětlení části obce Petkovy a Čížovky, projekt vypracován, řeší se stavební 

povolení. Akce plánovaná na rok 2020. 

- Webové stránky – proběhla modernizace a celková rekonstrukce, 

v současné době se aktualizují, do provozu koncem října 

- Poplatky za komunální odpad řešeny prostřednictvím právní cesty – účinné 

- Bude provedeno zaměření křešovské cesty – částečné, oprava 

prostřednictvím obrusu v roce 2020 

- S firmou Alfa invest řešena komunikace ve vlastnictví bratrů Zítkových 

- Zvýšení počtu kontejnerů na 5, papír svoz týdně 

- Voda, povinnost obce zajistit občanům pitnou vodu – musí pouze 

provozovatel vodovodní sítě, tím obec není, občané musí řešit rekonstrukci 

stávajících studen 

- Získány dividendy ČS Kč 265.000,- 

- Proběhl nátěr prvků na dětském hřišti 

 

P. Dubská, kultura      -      proběhla řada akcí, mezi nejvýznamnější patří ukončení prázdnin, obecní  



                                              Zájezd do divadla 12.10, loutkové divadlo Kozlík pro děti 16.11, mikulášská 

                                              Besídka. Byla objednána na červenec 2020 skupina Turbo. 

 

L. Jech, opravy           -  proběhlo odvodnění cesty 1727/1, požadované občany. Byly zbudovány 

                                         Drény z kamene a voda odvedena do vodoteče 

- Zastávka před dokončením, nutno udělat asfalty, terénní úpravy, osvětlení 

a označení 

 

Ad 3/ hospodářka Z. Mocová podala zprávu o hospodaření za 8 měsíců, a stavu finančních prostředků 

Příjmy – plněny na 81 %, celkem 3,369 mil. Kč, zdroji jsou hlavně daně a poplatky, nájmy, příjmy za 

tříděný odpad, dividendy 

Výdaje – plněny na 41,26 %,celkem 1,564 mil. Kč  nákup investic a DKP, odpady, opravy, kulturní 

akce, provozní náklady 

Zastávka – mimo projekt a poplatky doposud zaplaceno 666.390,- Kč 

Účet  ČS13,661 mil. Kč, účet ČNB Kč 13 tisíc, pokladna 67 tisíc Kč. 

 

 

Ad 4/ Cenová nabídka Colas na živici zastávka Kč 288.170,- bez DPH 

 

Usnesení č. 63 – zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Colas na položení živice zastávka Kč 288.170,- 

                                                                                                                  Pro 7 – 100 % přítomných zastupitelů 

 

 

Ad 5/ Cenová nabídka firmy Colas na opravy komunikací v obci Kč 257.121,- bez DPH 

 

Usnesení č. 64 – zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Colas na opravu místních komunikací v obci 

za hodnotu Kč 257.121,- 

  

                                                                                                                  Pro 7 -  100 % přítomných zastupitelů 

 

Ad 6/Návrh vybudování osvětlení na nově vybudované komunikaci, určené k zástavbě rodinných 

domků v dolní části obce. Proběhlo předběžné řízení – bez osvětlení nebude zkolaudováno, obec již 

preventivně vybudovala přívod elektřiny k veřejnému osvětlení a rozhlasu. Navrženo zajistit a uhradit 

veřejné osvětlení na této komunikaci. 

 

Usnesení 65 – zastupitelstvo schvaluje vybudování 2 ks osvětlení na nové komunikaci včetně úhrady 

předpokládaných nákladů cca 70.000,- Kč 

                                                                                                                 Pro 7 – 100 % přítomných zastupitelů 

 

 

Ad 7/ Diskuse 

Do jednání veřejného zasedání přizván odborník na kominické práce. Vysvětlil přítomným povinnosti 

občanů při udržování spalinových cest. Zároveň informoval o nekalých praktikách některých firem ve 

vztahu k občanům, a dal rady, jak se těmto praktikám vyvarovat. 

 

p. Červená – dotaz na opravy cest, dotaz na parcely neznámých vlastníků 

 

V. Tůma – zaměření cesty na Křešova hotové, dělala p. Šulcová, zkontrolovat archiv 



 

M. Červený – obavy ze zničení opravené cesty těžkou zemědělskou technikou, součinnost a. s. 

 

D. Dlasková -  hovořila k práci zastupitelstva, kdy za pár bodů informací stojí hodiny náročné práce 

 

Ad 8/ Jednání ukončil starosta M. Kubeček poděkováním občanům za účast v 19.25 minut. 

 

 

Zapisovatel: 

 

 

 

Starosta obce: 

 


