
OBEC ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ 

ZÁPIS 
Z 1. zasedání Zastupitelstva Obce Žabovřesky nad Ohří, která se konala 18.5.2020 

Jednání zastupitelstva se konalo v domku “U Marty”, č.p.48, OÚ od 18:00 hod, 

ukončeno bylo v 19.00 hod.                                                                                                      

Jednání vedl starosta Přemysl Kotek 

 

Přítomno:          7 členů zastupitelstva (Šmucar J.,Razák K. 

                                Veselá S., Kotek P, Ing. Králová Z., Došek F., Purchart V.) 

Omluveni:          0 členů  

Neomluveni:       0 členů 

Hosté:                 0 

Občané:              1 

 

I. 

1. Zahájení  

Starosta obce přivítal občany a členy zastupitelstva obce a konstatoval, že zasedání  

zastupitelstva obce je usnášeníschopné. 

Dále předložila návrh programu 1. zasedání zastupitelstva obce, tak jak byl vyvěšen na úřední 

desce. 

 

Program       1. Zahájení 

                     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

                     3. Obecně závazné vyhlášky 

                     4. Projednání zprávy auditor 

                     5. Změna ÚP č. 2 

          6. Žádosti o sponzorské dary 

          7. Diskuze  

                     8. Závěr 

                      

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

Starosta navrhuje zapisovatele pro pořízení zápisu z 1. Zasedání zastupitelstva obce: 

Karolínu Moravcovou a ověřovatele: Vlastimila Purcharta a Filipa Doška. 

Hlasování: 

Pro                7  členů zastupitelstva 

Proti:             0  člen zastupitelstva 

Zdržel se :     0  člen zastupitelstva 

 

Usnesení č. 1/2020 

ZO schvaluje ověřovatelem zápisu Vlastimila Purcharta a Filipa Doška a zapisovatelem 

Karolínu Moravcovou 



 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto:  

 

Program       1. Zahájení 

                     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

                     3. Obecně závazné vyhlášky 

                     4. Projednání zprávy auditor 

                     5. Změna ÚP č. 2 

          6. Žádosti o sponzorské dary 

          7. Diskuze  

                     8. Závěr 

Hlasování                      

Pro                7  členů zastupitelstva 

Proti:             0  člen zastupitelstva 

Zdržel se :     0  člen zastupitelstva 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 

 

Usnesení č. 2/2020 

ZO schvaluje přednesený program 

 

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce 

Proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů zastupitelstva. 

Starosta obce informoval o plnění usnesení zastupitelstva. 

 

3.Obecně závazné vyhlášky 
Starosta obce seznámil ZO a přítomné občany obce s nutností schválení Obecně závazných 

vyhlášek. Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, v této vyhlášce 

zůstávají poplatky ve stejné výši jako v minulé, došlo pouze k úpravám dle nových zákonů viz. 

předložená vyhláška(příloha č. 1). 

Dále se jedná o Obecně závaznou vyhlášku: O stanovení výjimečných případů, kdy doba 

nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 

dodržována. V této vyhlášce je vymezena doba rušení nočního klidu viz. předložená vyhláška 

(příloha č. 2) 

Starosta obce dal o těchto předložených vyhláškách hlasovat. 

Hlasování o vyhlášce o poplatcích. 

Hlasování: 

Pro                7   členů zastupitelstva 

Proti:             0  člen zastupitelstva 

Zdržel se :     0  člen zastupitelstva 

  

Usnesení č. 3/2020 

ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 

 

 

 

 

 



Hlasování o vyhlášce O stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena 

dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

Hlasování: 

Pro                7   členů zastupitelstva 

Proti:             0  člen zastupitelstva 

Zdržel se :     0  člen zastupitelstva 

 

Usnesení č. 4/2020 

ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku O stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního 

klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

 

 

4.Projednání zprávy auditora 
Starosta obce seznámil ZO a přítomné občany se zprávou z prověrky hospodaření obce 

Žabovřesky n.O.. Zápis z provedeného auditu dal k nahlédnutí. Audit obce proběhl 27.2.2020. 

ZO Žabovřesky nad Ohří bere na vědomí zprávu o auditu obce Žabovřesky n.O. 

 

5. Žádost o změnu ÚP 
Starosta obce seznámil přítomné ZO a občany obce s žádostí od p. Kostomlatského, majitele 

pozemku p.č. 625/ o pořízení změny územního plánu obec Žabovřesky nad Ohří. Jedná se o 

změnu využití části pozemku p.č.625/1 ze zahrady na stavební parcel. Jednalo by se o změnu 

ÚP č.2.Starosta obce navrhl tuto žádost o změnu ÚP č.2 schválit s tím, že majitel si bude 

změnu ÚP č.2 sám financovat. Po konzultaci s Ing. Laubem, který nám změny v ÚP dělá je 

předpokládaná cena je 70 000,-Kč bez DPH. Obec sepíše s p. Kostomlatským dohodu o 

úhradě nákladů na pořízení změny ÚP. 

Starosta obce dal hlasovat o pořízení změny ÚP s tím, že žadatel změnu ÚP bude financovat. 

Hlasování  

            Pro:             7 členů zastupitelstva 

            Proti:           0 členů zastupitelstva 

            Zdržel se:    0 členů zastupitelstva   

 

Usnesení č. 5/2020 

ZO schválilo změnu ÚP obce Žabovřesky nad Ohří č. 2, s tím , že náklady jdou za žadatelem 

o změnu. 

 

6. Žádosti o sponzorské dary 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce a přítomné občany obce s došlými žádostmi od 

Mysliveckého spolku ,,OHŘE“ Břežany nad Ohří a kynologického klubu Libochovice o 

sponzorské dary. ZO navrhli částky pro myslivecký spolek 5 000,-Kč a pro kynologický klub 

3 000,-Kč. Starosta obce dal o těchto návrzích hlasovat. 

Zastupitelka obce ing. Zuzana Králová nahlásila střet zájmů a tudíž se nebude hlasování 

účastnit. 

Hlasování  

            Pro:             6 členů zastupitelstva 

            Proti:           0 členů zastupitelstva 

            Zdržel se:    0 členů zastupitelstva   

 

Usnesení č. 6/2020 

ZO schválilo sponzorské dary pro myslivecký spolek ve výši 5 000,-Kč a kynologický klub 

3 000,-Kč 



 

 

Hlasování  

            Pro:             7 členů zastupitelstva 

            Proti:           0 členů zastupitelstva 

            Zdržel se:    0 členů zastupitelstva   

 

Usnesení č. 6/2019 

Zastupitelstvo obce po projednání zvolilo Přemysla Kotka určeným zastupitelem pro územní 

plánování na celé volební období 2018 – 2022. 

 

7. Diskuze 

 

 

8.Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům obce za přípravu zastupitelstva a zároveň všem 

poděkoval za účast na zastupitelstvu obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  

USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.3.2019. 

 

 

Zastupitelstvo obce Žabovřesky nad Ohří 

 

Schvaluje 

          a) Obecně závazné přihlášky  

          b) Žádost o změnu ÚP obec Žabovřesky nad Ohří 

          c) Sponzorské dary 

           

Bere na vědomí 

a) Zprávu auditora 

           

          

Ukládá: 

 

 

 

Žabovřesky n. O. 18.5.2020 

 

Zapsala :  Karolína Moravcová                                  podpis…………………………….. 

 

 

 

Ověřil(a) :          Vlastimil Purchart                             podpis……………………………. 

                

  

                            Filip Došek                                      podpis……………………………. 

 

 

Starosta obce:     Přemysl Kotek                                  podpis………………………….. ..           

                  


