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

U Silnice 1, 410 02 Žabovřesky nad Ohří, datová schránka: ac8bu8p 
 
 

 

PRACOVNÍ PORADA ZASTUPITELSTVA 
 

Dne: 30.1.2023 od 19:00 OÚ 

 
Přítomno:      6 členů zastupitelstva,  

(Ing. Hovorková J., Veselá S., Kotek P., Kršková A., Hradecký P., 
Moravcová K.) 
1 člen omluven – Purchart V. 
1 člen kontrolního výboru (Bc. Valinová Z.) 

 
Program:       
 

1) STRATEGICKÝ PLÁN OBCE: lze nyní na něj sáhnout přes DOTACE, Ing. Novák Jiří 
společnost Ekonomické a právní poradenství s.r.o., zajistí a připraví. Spolupráce 
Hovorková, Hradecký. Rozpracovaný strategický plán je nutný pro větší dotace. 
 

2) DOTACE pro rok 2023 zajistí Hradecký, Hovorková 
• Strategický plán 
• Zeleň  
• Silnice – vyspravení  
• Oprava OÚ 

 
3) MAS Dolní Poohří nevykazuje žádnou činnost, můžeme navázat spolupráci s MAS 

Podřipsko (ing. Broft), nebo MAS Serviso (paní Ječmenová). Zajistí Hovorková 
 

4) PASPORT KOMUNIKACE – je nutné ho vytvořit a mít v tištěné podobě. Opět se od něj 
odráží i možnosti získání dotací. Dále je nutný k vytvoření plánu zimní údržby. Zajistí 
Hradecký, Kršková, Hovorková, Kotek 
 

5) ČOV: obec obdržela sdělení od Odboru životního prostředí seznámení s podklady od 
znalce Ing. Martin Jakoubek (příloha). Dále obec obdržela a má nahrán záznam od 
Ing. Němce Michala, který vše dále ještě konzultoval s ing. Drozdem – specialista na 
ČOV a kořenové čističky. Ing. Němec byl i na vizuální obhlídce uskutečněné čistírny u 
Opavy. Dále máme vyjádření od ing. Šperling kořenovky.cz(příloha) 



Ze závěru odborníků vyplívá, že technická zpráva a výkresy nejsou v souladu a 
v žádném případě není doporučeno, takto stavbu uskutečnit, protože nebude 
fungovat! 
Zastupitelstvo se rozhodlo od projektu a celého případu s Ing. Rousem odstoupit! 
Pokud budeme v budoucnu dělat ČOV musíme nejprve podat žádost na PRVKÚK. Ze 
zákona je povinnost aktualizovat stav ohledně odkanalizování pro Ústecký kraj. 
Zastupitelé ctí býti dobrým hospodářem, proto nebudou pokračovat v realizaci 
obecní ČOV. Pokusí se najít jiný možný způsob. 
 

6) Dotace ohledně domácích ČOV. Zjistí Hovorková, Hradecký. 
 

7) SILNICE ULICE RŮŽOVÁ – projekt nechat zpracovat. Pokud vypíší dotace na projekty – 
lze ho zahrnout a financovat. Ihned jak vypíší dotace na nové komunikace, se pak 
podá žádost na dotace. 
 

8) Vytvoření směrnice o pravomoci starosty k schvalování rozpočtových opatření – do 
výše 50.000 Kč (zajistí Kršková) Poté se musí schválit na veřejném zastupitelstvu. 
Aby se mohly provádět malá rozpočtová opatření v průběhu roku a tím splňovat 
zásady rozpočtu podle zákona. Proto, aby se nečekalo na zasedání zastupitelstva, 
které schválí rozpočtové opatření – tak by bylo lepší, aby rozpočtová opatření do 
50.000, - schvaloval starosta. 
 

9) Středně dobý rozpočet 2024-2027 (příloha) nutno poté schválit na veřejném 
zastupitelstvu. 
 

10) Vytvoření KOMIS obce, odsouhlasení, kdo co bude mít a poté se musí schválit na 
veřejném zastupitelstvu. Je dobré mít rozděleno, co kdo bude mít na starosti:  
 
 
• Komise pro veřejný pořádek a bezpečnosti (Hradecký, Kotek, Purchart)  

• sledování	 a	 podněty	 k	udržování	 čistoty	 a	 pořádku	 v	obci,	 dětských	 hřišť	 a	
odpočinkových	koutů,	stavu	a	údržby	komunikací	včetně	návrhů	na	opravy	

• dohled	 na	 pořádek	 v	obci	 –	 podněty	 pro	 vedení	 obce	 k	úkolování	 zaměstnanců	
obce	

• řešení	stížností	při	soužití	občanů	v	obci	
• kontrola	 záborů	 a	 pronájmu	 veřejných	 prostranství,	 dlouhodobé	 parkování,	

prodejní	stánky	
• dohled	nad	stavem	veřejných	studní	a	zdroji	požární	vody	v	součinnosti	s	SDH	
• dodržování	vyhlášek	obce	
• účast	na	místních	šetřeních	
• prevence	kriminality	
• záplavy	a	povodně	
• řešení	přestupků	(přestupková	komise)	–	není	v	kompetenci	OÚ	–	řeší	Budyně!	

 
• Komise sociální a pro sport a kulturu (Moravcová, Hovorková, Veselá) 



• vyhledávání	problémů	v	oblasti	a	pomoc	při	řešení	(podněty	občanů,	upozornění	
na	zanedbání	péče,	osamocení	občané…)	

• příprava	 a	 realizace	 akcí	 –	 setkání	 rodáků,	 seniorů,	 návštěva	 a	 blahopřání	
jubilantům,	návštěvy	našich	spoluobčanů	v	Domech	důchodců	

• Zabývá	 se	 nejdůležitějšími	 tématy	 ze	 sociální	 oblasti,	 zejména	 problematikou	
sociální	 péče,	 komunitního	 plánování,	 sociálního	 bydlení,	 sociálního	 dialogu	 či	
negativních	vlivů	sociálního	vyloučení	ve	všech	jeho	podobách.	

	
• Pořádání	sportovních	akcí	pro	děti	a	dospělé	a	spolupráce	se	složkami,	které	tyto	

akce	pořádají	
• Pořádání	kulturních	akcí	pro	děti	a	dospělé	a	spolupráce	se	složkami,	které	tyto	

akce	pořádají	
• Obnova	památek		
• Redakční	rada	Zpravodaje	
• Návrhy	a	realizace	multifunkčního	zařízení	
• Akce	menšího	rozsahu	v	působnosti	obce	(Velikonoce,	Halloween	atd.)	

 
11) Odpadové hospodářství. Musí se předělat vyhláška, kde se stanoví pravidlo pro 

vydávání nálepek. Podklady zaslány právní službou (příloha). Hovorková, Kršková 
zpracovaly skutečné náklady za rok 2022 vynaložené obcí za odpadové hospodářství. 
Připraví podklady, aby se mohlo uveřejnit v Žabákovi a mohli se takto seznámit i 
občané.  Udělají i vizualizaci roku 2023.      
 

12) Silnice za humny: zajistit spolupráci s firmou ZEPOS, která tuto silnici využívá ke 
svému podnikání, aby seřízla krajnice a tím se zabránilo tvoření kaluží. Zajistí Kotek 
s Ing. Maškem. 
 

13) Nájemní smlouvy pro chataře a občany, kteří využívají obecní pozemky. Smlouvy 
připraví právní oddělení. Zajistí Kršková 
 

14) 1.4.2023 se zapojíme do akce UKLIDME ČESKO. Zajistí Hovorková 
 

15) Jubilanti obce (70,75,80,85, 90,) dostanou dárkový koš v hodnotě 1000 Kč, 
blahopřání, pamětní list, dopis o datumu předání daru. Zajistí Kršková, Hovorková 
 

16) Novorozenci – obdrží pamětní list, dopis o datumu předání daru, dárkový poukaz na 
nákup např. DM nebo TETA, matka dostane květinu. Zajistí Veselá, Moravcová 

 
17) Dřeviny, zeleň v obci – kontrola stávajícího stavu a následné zajištění prožeru. Zajistí 

Kotek, Purchart, Veselá. 
 

18) Podán inzerát pro obec pracovní místo: údržba majetku a zeleně  - technický 
pracovník. Pozvaní 3 zájemci na 30.1.2023. Nejaktuálnější kandidát vybrán pan Kadlec 
Radovesice. Připravit pracovní smlouvu, hmotná odpovědnost. Zajistí Kršková 

 



 
 
 
 

19) Velká akce obce – LOUČENÍ S LÉTEM, termín 9.9.2023 
• Kapela IMPULZ 
• Vystoupení Kaňka pro děti včetně dětské dílničky 
• Malování na obličej 
• Skákací hrad 
• občerstvení 
• TOI TOI 
• Změna vyhlášky ohledně rušení nočního klidu (připraví Kršková) je nutné projednat 

na veřejném zastupitelstvu 
20) Další plánované malé akce: 
• 7.4. Velikonoce, 30.4. Čarodějnice, 22.10 Halloween, 3.12. Mikulášská, 8.12. 

rozsvěcení stromku 
 

21) Termín veřejného zastupitelstva 20.2.2023 od 17:00 Domek u Marty 
     
Zapsala dne 30.1.2023 Andrea Kršková 
        


