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PRACOVNÍ PORADA ZASTUPITELSTVA 
 
Dne: 9.1.2023 od 17:00 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) Rozhlas  
 předložené nabídky od poptaných firem: MOpos, ELMIK, DEXON, MKHlas, 

BÁRTEK,SOVT-RADIO 
 nutnost obec zajistit elektrikáře, který zhodnotí stav elektriky pro příjem rozhlasu 
 od prosince máme zapůjčené zařízení ROZaNA od firmy MKHLas na zkoušku 

2) nové pracovní místo: údržba/ka majetku zeleně – technický pracovník/ce – vyvěseno 
na Pracovním úřadu 

3) další pracovní místa z VPP – bude se vědět za konec března 2023, zda se budou 
vypisovat 

4) pracovnice Fliťarová, dřívě VPP – možnost přes pracovní úřad – dotace (zajistí 
Hovorková 

5) plán údržba komunikace – letní a zimní – chybí, nutno zajistit a zpracovat 
6) nájemní smlouvy na obecní pozemky 

 předat podklady právní firmě 
 stanovení částky 
 jediná nájemní smlouva je s rodinou Hajdů 

7) dotace – schůzka s firmou, která zajištuje dotace, možnosti spolupráce(zajistí 
Kršková) 

8) dotace – nemůžeme žádat pokud nebude mít strategický plán, dle zápisu KV 
9) archivační a skartační řád: nyní máme vše v pořádku a zajištěno. Osobně tady byli 

s archivu Lovosice a odvezli a zkontrolovali vše potřebné. Věci na skartování, se 
budou odvážet za přítomnosti ing. Šimánkové – termín leden, únor 2023 



10) plánované obecní akce  
 velikonoce (stezka) 
 čarodejnice (stezka, tvoření v domku u Marty, oheň a opékání buřtů pro děti pod 

Martou) 
 velká akce: Loučení s létem 9.9.2023 
 Lampionový průvod/Halloween: tvoření v domku u Marty, stezka) 
 Rozsvěcení stromku se svařákem a trhy 
 Mikulášská (tvoření v domku u Marty, návštěva Mikuláše, stezka) 
 Dětské stezky podle tématu 
 

                      
 
 
     
Zapsala dne 9.1.2023 Andrea Kršková 
 
        
 
 


