Zápis z mimořádného zasedání OZ konaného dne 18.5.2000 v
zasedací místnosti Obecního úřadu od 19 hodin.

Účast : Karáskova Jitka , Štefanová Zdena , Havlíčková Hana , Klepl Milan , Turnovský
Pavel , Důbrava Eduard , Šaroun Miroslav .

Hosté : Doušová Ladislava , Hrdá Hana .

Program zasedání :
1. Projednání připravovaného dětského dne.
2. Seznámení OZ s návrhem na odkoupení prodejny „ Konzum“ .
3. Projednání žádosti ZŠ Skřivany na finanční příspěvek na kulturní akci „ Skřivánek“
4. Projednání požadavku zástupců obce Kanice.
5. Projednání stížnosti občanů ohledně přeplacení obecní cesty u č.p.38.
6. Usnesení a závěr.

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil mimořádné zasedání OZ.
1. Paní Doušová Ladislava seznámila OZ s připravovanou akcí dětského dne pro naše děti ,
které se bude konat 10.6.2000 na místním hřišti. Paní Doušová zastupující místní ženy
požádala OZ o finanční příspěvek na tuto akci ve výši 100 Kč. na dítě do věku 18 let.
OZ po krátké diskusi odsouhlasilo příspěvek ve výši 5000 Kč. s tím , že při konání dětského
dne bude umístěna pokladna , kde účastníci této akce budou moci ve formě dobrovolného
vstupného přispět na financování této akce.
Na zajištění občerstvení ostatních občanů byl navržen p. Klouzek Roman , což OZ
jednomyslně schválilo.
2. Starosta obce seznámil OZ s nabídku koupě místní prodejny „Konzum“
3. Starosta obce seznámil OZ s žádostí ZŠ Skřivany o finanční příspěvek naší obce na kulturní
soutěž „ Skřivánek“ , která se každoročně koná ve ZŠ Skřivany.
OZ po krátké diskusi odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 500 Kč.
4. Starosta obce seznámil OZ s požadavkem chalupářů a občanů Kanic na vybudování
veřejného vodovodu a plynofikace obce Kanice.
OZ toto vzalo na vědomí.
5. Zástupce starosty informoval OZ se stížností občanů Petrovic ohledně neoprávněného
přeplocení obecní parcely č. parc. 722 panem Šarounem Jiřím z č.p. 37 .

OZ tuto stížnost projednalo a jednomyslně rozhodlo , aby jmenovaný tuto překážku
neprodleně odstranil nejpozději do 21.5.2000.
Jmenovaný s tímto rozhodnutím bude vyrozuměn písemně.

Usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Finanční příspěvek na dětský den konaný 10.5.2000 ve výši 5000 Kč.
2. Pana Klouzka Romana na zajištění občerstvení při dětském dnu.
3. Finanční příspěvek ZŠ Skřivany na kulturní akci „Skřivánek“ ve výši 500 Kč.
4. Okamžité odstranění překážky na obecním pozemku č. parc. 722 panem Šarounem Jiřím
č.p. 37 do 21.5.2000.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Nabídku na odprodej prodejny „Konzum“
2. Žádost chalupářů a občanů obce Kanice na zřízení veřejného vodovodu a plynofikace obce.

Zapsal : Šaroun Miroslav

................................................

Petrovice dne 18.5.2000
Ověřovatel : Turnovský Pavel ...............................................
Karásků Jitka .................................................

............................................
starosta obce

