
Zápis 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Prodašice, konaného dne 24.6.2011  

od 19:00 hod. na OÚ Prodašice. 

 

Přítomní: Roman Černý, Martin Novotný, Tomáš Kosek, Lenka Černovská, Monika Černovská,              

 Zdeněk Černovský 

Ověřovatelé zápisu: Lenka Černovská, Monika Černovská 

Program jednání: 1) Zahájení zasedání 

 2) Rozpočet 2010 

 3) Nápravná opatření k auditu (směrnice) 

 4) Úklid obecního lesa 

 5) Prodej hasičského auta 

 6) Oprava dešťové kanalizace 

 7) Oprava hasičské nádrže 

 8) Informace z obce 

 9) Diskuse 

 10) Usnesení a závěr 

 

Jednání: 

1) Zasedání zahájil starosta obce pan Roman Černý přivítáním přítomných a 

poděkováním, že se dostavili, dále seznámil s programem. 

2) Hospodářka Lenka Černovská přednesla zastupitelstvu obce návrh konečného 

rozpočtu 2010. 

3) Pan Roman Černý přednesl návrh na nápravu chyb z auditu (úpravu směrnic)a 

přijatých opatření. 

4) Starosta pan Černý dal požadavek na úklid obecního lesa formou přihlášek. Přihlášky 

odebírá pan Martin Novotný nebo místostarosta pan Zdeněk Černovský do 15.7.11 . 

Úklid se bude provádět od 15.7.11 do 31.8.11 . 

5) Prodej hasičského auta se provádí z důvodu vysokých nákladů oprav, prodej zajišťuje 

pan Tomáš Kosek. 



6) Dešťová kanalizace u pana Obrmajera je ucpaná a tím mu způsobuje škodu zaplavení 

zahrady. Oprava je domluvena s panem Jonášem. 

7)  Oprava hasičské nádrže je nutná z důvodu popraskané hráze, z tohoto důvodu uniká 

z nádrže voda. Opravu zajistí SDH Prodašice s pomocí pana Jonáše. 

8) Stožár el. vedení  „ U Křížku“ je zarostlí pnoucí rostlinou, je zde nebezpečí probijení za 

deště. Nápravu zajistí společnost ČEZ. Dále v obci bude do roku 2013 nový vodovod 

vedený z Bralce, tento vodovod bude napojen na původní, výstavbu zajišťuje firma 

VaK. 

9) Během diskuse padl dotaz „ jak to bude z vodou při výpadku el. proudu, voda ze 

současného vodovodu vydrží na 24 hod.“ starosta zjistí informace na zasedání se 

společností VaK. 

10) Usnesení, místostarosta pan Zdeněk Černovský přednesl usnesení, které bylo 

schváleno všemi přítomnými zastupiteli, a poté starosta pan Roman Černý veřejné 

zasedání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prodašicích 24. 6. 2011  

Zapisovatel: p. Zdeněk Černovský                                       …………………………………………………… 


