
 

 

Z á p i s 

Z veřejného zasedání, které se konalo dne 25.03.2011 od 19:00 hodin v restauraci 
v Prodašicích. 

Přítomni: Starosta obce Roman Černý, Lenka Černovská, Monika Černovská, Zdeňka 
Vébrová, Tomáš Kosek a Martin Novotný 

Omluveni: Zdeněk Černovský. 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

Starosta obce urči jako zapisovatele Moniku Černovskou a ověřovatele Tomáš Kosek a 
Martin Novotný. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce navrhlo jako zapisovatele Moniku Černovskou a ověřovatele Tomáš 
Kosek a Martin Novotný 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

Schválení programu jednání: 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

Zastupitelstvo obce Prodašice schvaluje následující program veřejného zasedání.  

1. Zahájení  

2. Seznámení obyvatel s výsledky auditu konaného dne 8. 2. 2011  

3. Seznámení s rozpočtem na rok 2011  

4. Seznámení se stavem pitné vody  

5. Otevření místního pohostinství  

6. Informace z obce  

7. Diskuse  

8. Usnesení  

9. Závěr  
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6, Proti 0, Zdrželi se 0. 



 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

1) Zahájení: 

Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 19:00 hodin, přivítal zastupitele a občany kde je 
seznámil, že se zde nachází 6 ze 7 členů zastupitelstva, čímž jsou usnášení schopni. 

 

2) Seznámení s výsledky auditu 

Seznámení s výsledky auditu, které proběhly od posledního veřejného zasedání 
s konstatováním, že se v účetnictví nachází značné problémy, na které dostali zastupitelé 
dost času na odstranění. Závady se nacházeli jak v odevzdávání daní tak v inventurních 
záznamech a záznamech pro OSSZ. Jelikož se v záznamech, které vedla paní 
Karabinová společně s panem Dědinou Pavlem, nacházelo mnoho chyb, budou napříště 
probíhat dílčí audity. 

3) Seznámení s rozpočtem na rok 2011 

Starosta obce seznámil občany s rozpočtem na rok 2011, který je vyrovnaný a dorovnaný 
z obecního konta. Za zmínku stojí podotknout, že zastupitelé schválili nákup obecního 
traktoru, jelikož vyhrnování sněhu bylo za značné peníze a v špatném stavu. Dále 
odsouhlasilo přistavení Hasičské zbrojnice pro účely parkování zmíněného traktoru, a 
opravu střechy nad budovou č.p.28. 

Starosta dal hlasovat o nákupu traktoru. 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Starosta dal hlasovat o přistavení hasičské zbrojnice. 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

Starosta dal hlasovat o vypsání výběrového řízení za účelem opravy střechy na budově 
č.p.28. 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Starosta obce dal hlasovat o rozpočtu na rok 2011. 



 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

4) Seznámení se stavem pitné vody 

Starosta obce seznámil občany se zprávou zaslanou od firmy VaK, o stavu pitné vody, 
která se nachází, ve vodovodním řádu, v obci Prodašice. 

5) Otevření místního pohostinství 

Starosta obce seznámil občany s otevřením místního pohostinství. Zároveň poskytl 
fotodokumentaci, která byla pořízena po opuštění pronajatého pohostinství, které měla 
pronajaté Lucie Kolakovská. Jelikož zde vznikla značná škoda bude vystavena faktůra za 
poškozené a odcizené věci a tato bude zaslána paní Kolakovské k uhrazení. 

6) Informace z obce 

 Starosta obce seznámil občany, že je možnost objednat si kominíka, kterého 
oslovilo zastupitelstvo obce a který bude v obci provádět vymetení a revizi komínů 
v termínu od poloviny měsíce Dubna. 

 Starosta obce seznámil občany, že podal trestní oznámení na odcizení dřeva, 
v obecním lese, kterého se dopustil neznámí pachatel. Po konzultaci s Ing. 
Bendlem, jakožto správce a hospodářem lesa, bylo na Policii ČR, obvodní 
oddělení v Dobrovicích, podáno oznámení a Ing. Bendl zašle vyčíslení škody.  

 Ministerstvo zemědělství požádalo zastupitele a občany Prodašic, pokud dojde 
k sesuvu půdy, aby toto bylo neprodleně oznámeno na Ministerstvo zemědělství. 

 Dne 8. 5. 2011 od 08:30 do 08:45 hodin, bude přistaven kontajnér pro nebezpečný 
odpad. 

  Starosta, informoval občany, o ordinačních hodinách obvodního lékaře MUDr. Lea 
Škubala. 

 Starosta obce informoval občany o možnosti zaměstnání na Veřejno Prospěšné 
Práce po dohodě s Úřadem práce. 

Starosta dal hlasovat o možnosti zaměstnání na VPP. 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 Starosta obce informoval občany o plánovaném zájezdu na Zahradu Čech do 
Litoměřic, která se bude konat v Září 2011. Na dalším zasedání bude sepsán 
seznam obyvatel, kteří se budou chtít zájezdu zúčastnit.  

7) Diskuse 



 

 

V diskusi byla projednávána buňka na pozemku Milana Černovského, která dle mínění 
občanů ohrožuje život kolemjdoucích. Starosta obce přislíbil, že si o stavu pohovoří 
s majitelem pozemku a buňky. 

Byla projednávána výpověď, kterou zastupitelé obce dali paní Lucii Kolakovské 
z pronajatého pohostinství. Starosta obce uvedl, že výpověď byla podána dle platných 
zákonů a dle nájemní smlouvy, která byla sepsána v roce 2006 paní Kolakovskou a 
starostou obce Pavlem Dědinou. Dále bylo projednáváno chování, kterého se dopouštěl 
pan Martin Janda v obci Prodašice. Na vznešené dotazy bylo odpovězeno. 

Dále Starosta obce dohodl brigádu na prořezání cesty směrem k obci Ujkovice. Brigádu 
si vzali na starosti Dobrovolní hasiči jako poděkování za poskytnuté finanční prostředky 
jak v minulosti, tak v budoucnosti. 

Dále byla občany vznesena námitka na umístěné psy na pozemku Ing. Šulitky. Dle 
mínění občanů v zimních měsících nebylo znát, že by se někdo o psy staral. 
Zastupitelstvo nechá prověřit, zda je o psy řádně postaráno. 

Starosta obce informoval občany o územním plánu kde Hasičský záchranný sbor vznesl 
požadavek aby byla zajištěna přístupová cesta k hasičské nádrži. Jelikož výstavba nové 
cesty je značně finančně náročná, starosta se pokusí dohodnout s panem Košťákem zda 
by byl ochoten v případě potřeby zpřístupnit cestu přes jeho pozemek. 

8) Usnesení: 

Zapisovatelka Monika Černovská přednesla usnesení a bylo poté schváleno všemi 
přítomnými zastupiteli. 

 

9) Závěr: 

Starosta obce Roman Černý ukončil veřejné zasedání ve 21:15 hodin. 


