
Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří 
           IČ: 00 52 67 71, Tel: 416 863 004, E-mail: obec@zabovreskyno.cz, 
                        U Silnice 1, Žabovřesky nad Ohří, 41002 Lovosice 

 
 
 

 

PRACOVNÍ PORADA ZASTUPITELSTVA 
 
Dne: 9.11.2022 od 17:00 v domku u Marty 

 
Přítomno:         7 členů zastupitelstva,  

(Ing. Hovorková J., Veselá S., Kotek P., Kršková A., Purchart V., 
Hradecký P., Moravcová K.) 
2 členové kontrolního výboru (Ing. Němec M., Bc. Valinová Z.) 

 
Program:       
 

1) Věcné břemeno RYDVAL – ČEZ provedl na pozemku č.1090, kabelové vedeni NN 
2) Příspěvek svaz tělesně postižených (máme v obci členky) – pro rok 2023 rozhodnuto 

poskytnout 5000 Kč. Nutno vytvořit smlouvu o poskytnutí finančního daru. 
3) Příspěvek Divadelní libochovické léto – smlouvu podepsat. Jedná se již o schválený 

příspěvek pro rok 2022 v hodnotě 5000 Kč 
4) Příspěvek Myslivecký spolek Břežany – smlouvu podepsat. Jedná se již o schválený 

příspěvek pro rok 20222 v hodnotě 5000 Kč 
5) Rozpočet obce 2023 – rozklíčování rozpočtových položek, změna částek, předělat 

aktuální rozpočet a zaslat zastupitelům – Filip Došek 
6) Jednací řád – bude nový, nutno odsouhlasit na VZ 
7) Určený zastupitel pro územní plánování – předběžně schváleno Přemysl Kotek 
8) Zdobení vánočního stromku/lampa/kaplička – termín 17.11 od 9:00 
9) Rozsvěcení stromku 2.12.2022 – Cena svařáku bude 2dcl 20 Kč, čaj zdarma + vánočka 

zdarma. Oslovit na trhy: p. Valinová (Zuzka zajistí), p. Brožíková (Přéma zajistí), 
p.Razáková Liduška (Andrea zajistí), Veselá Adélka (Sylva zajistí), p.Razáková Ivana 
(Jaruška zařídí), 
Troubení bude od 19:00 hod 

10) BOZP obec – Petr Hradecký – kontrola kompletní agenty a dodržování BOZP (manuál), 
vyzvednutí šanonu BOZP a REVIZE 

11) Anketa pro občany – udělat do Žabáka, web, fcb, anonymní průzkum 



12) Zrušení žabáka – udělat jen letáky? Nerušit určitě periodikum. Pro rok 2023 bude 
vycházet jen 2x. Potom zjistit jak jen, ho pozastavit – nikoliv rušit. Možnost vydávání 
jen náhodných informační obecních letáků 

13) Čert a Mikuláš – bude v domku u Marty Mikulášská nadílka, 4.12.2022 od 15:00, 
v době od 16-17 přijde čert, anděl, Mikuláš (Karolína zajistí děti do převleku) 

14) Výběrové řízení právní služby – oslovit několik právních firem ohledně právní pomoci 
pro obec. Nyní máme DAS. Zjistit od ostatních obcí – spokojenost a koho využívají 
ONI. Dále kontaktovat SMO. (Andrea, Jaruška) 

15) Žádost o finanční a materiální pomoc Stanislav Krška – akce Žabovřeský Vdolek 2023, 
předběžně schváleno 

16) Žádost o odkup obecních pozemků Karel a Drahomíra Hajdů – není v plánu obce, 
prodávat obecní pozemky! 

17) Soupis a seznam pozemků obce, pronájmy pozemků, nájemní smlouvy – zajistit 
soupis a seznam pozemků, které patří obci. Jaké pozemky se pronajímají. Připravit a 
udělat nájemní smlouvy, pokud nejsou. (Přéma, Jaruška, a další) 

18) Odpady – popelnice, lístkový systém (navrhla Karolína Moravcová): dokud nebude 
vyúčtování pro rok 2022, tak se to zatím nebude řešit. 

19) Vize obce do budoucna navrhl Hradecký Petr – jak by obec měla vypadat v dohledu 
20 let. Vypracovat studii – oslovit např. Zahradnickou školu Mělník 

20) Rozhlas obce – zajistit cenové nabídky na opravu(upgrade) stávajícího rozhlasu, a 
nabídku na nový drátový rozhlas obce (Andrea, Přéma) 

21) Oprava střechy OÚ – zajistit cenovou nabídku na opravu střechy (Andrea, Přéma) 
22) Skartační a archivační řád – nikde nic takového nemáme. Ve středu 16.11.2022 

přijede paní, která externě dělá a zajištuje skartaci a archivaci pro obce. 
Na doporučení Karolíny určitě nezmiňovat před ní, že máme kroniku! 

23) Kronika obce – zjisti, kde se nachází kronika obce (Přéma) 
24) Zhodnocení situace silnic – po zimě zajistí Hradecký Petr ve spolupráci s Budyně nad 

Ohří, Libochovice 

                      
 
 
     
Zapsala dne 9.11.2022 Andrea Kršková 
 
        
 
 


