Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného
dne 28. června 2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu , od 19. 00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast dle prezenční listiny :
Omluveni :

Důbrava E. Šaroun M. Karásková J. Turnovský P.
Havlíčková H. Klepl M.
ing. Štefanová Z.

ostatní : Klouzková I.
Ing. Tomášek Josef
Dobrozemský Miroslav
Suchánek J.

Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení ze zasedání OZ konaného dne : 24.4.2002
3. Projednání nepořádku v obci a znečišťování chodníků a silnice pracovníky RD Králiky.
4. Schválení počtu členů budoucího Obecního zastupitelstva pro volební období 2002 – 2006.
5. Seznámení členů OZ s auditem obce za rok 2001.
6. Schválení nového „Řádu místní knihovny“a zřizovací listiny obecní knihovny v
Petrovicích
7. Schválení odprodeje parcely č. parc. 168/3 a 139/4 v k.ú. Petrovice.
8. Projednání a schválení zákazu volného pobíhání psů na hřišti.
9. Schválení stavebních úprav v MŠ Petrovice.
10.Zprávy z Mikroregionu NB.
11.Stanovisko OZ k pronajímání zařízení na hřišti .
12.Projednání a schválení odměn OZ dle nařízení vlády ČR č. 173/2001 sb.
13. Diskuse
14. Usnesení a závěr

K jednotlivým bodům :
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a oznámil , že zasedání OZ bylo
řádně 15 dnů předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem.
Konstatoval , že OZ je usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 86 % poslanců.
Seznámil přítomné s programem zasedání , vyzval zastupitele zda mají k programu výhrady,
nebo chtějí něco doplnit . Jelikož tak nebylo , dal o návrhu programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 6 poslanců , tj. 100 %.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 poslanci , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Starosta informoval zastupitele , že zápis z minulého zasedání OZ , konaného 23.4.2002 byl
ověřen , nebyly k němu žádné námitky a byl pro informaci občanů řádně vyvěšen ve skříňkách

k nahlédnutí.
K jednotlivým bodům:
2. Kontrolou zápisu z minulého zasedání ze dne 23.4.2002 bylo shledáno, že všechny zadané
úkoly byly splněny .
3. Na základě usnesení OZ ze dne 23.4.2002 byli na dnešní zasedání pozváni zástupci RD
Králiky , ředitel ing. Tomášek J. , zástupce ŽV Králiky p. Dobrozemský M. a vedoucí
střediska Petrovice RD Králiky p. Suchánek .
V úvodu starosta seznámil zasedání s problémy , které se v obci neustále objevují .
Jsou to tyto : neustálé znečišťování vozovky v obci a chodníků slámou , hnojem , senem a
blátem . Největší měrou se na tomto znečišťování podílejí pracovníci přísunu a traktoristé při
kydání hnoje ze stáje u býků a při navážení slámy od stohu za „stanicí“.
Starosta upozornil vedoucí pracovníky RD , že toto znečišťování je prováděno neustále a že
situace se nelepší. Dále požádal jednotlivé členy OZ aby se jednotlivě k těmto problémům
vyjádřili. Členy OZ byl jen potvrzen tento neustále se opakující nešvar .
Po projednání bylo navrženo společné řešení této situace :
a). Vedoucí RD bude tato záležitost projednána s příslušnými traktoristy a pracovníky přísunu.
b) Hnůj při kydání stáje býků bude zásadně odvážen na polní hnojiště u Lodína . Tím se omezí
průjezd obcí .
c) Ve dvoře u Zimů bude provedena pracovníky RD vrata aby se zamezilo projíždění dvorem
a vyjíždění na silnici u MŠ.
d) Veškeré vyjíždění traktorů při navážce slámy ze stohu a z pole bude výhradně na silnici
pod globusem .
e) Z uvažovaným záměrem obchvatu kolem Petrovic na MF se musí počkat do vyřízení
pronajatých budov s p. Zimou Jiřím z Petrovic. Předpokládá se , že telata v současném
teletníku budou přemístěna na MF a bude do konce roku vyřešena otázka zda zůstanou
v současné stáji býci nebo ne .
f) Dále bylo doporučeno pracovníky RD aby také občané obce působili na dotyčné traktoristy
a v případě neuposlechnutí tyto nahlásili na vedení střediska RD .
Dle vyjádření pracovníků RD bude jejich snahou omezit toto znečišťování v budoucnu na
nejmenší míru a pokud se to stane bude proveden pracovníky RD potřebný úklid.
4) Starosta seznámil zastupitele s blížícími se komunálními volbami . Současně vyzval aby se
stanovil počet budoucího OZ obce pro volební období 2002 – 2006.Po projednání OZ
schválilo pro příští volební období 7 členů OZ.
Hlasování : 6 pro

0 proti.

5) Starosta obce seznámil OZ s výsledky hospodaření obce – auditem za rok 2001. Kontrolu
provedli pracovníci O Kú HK. dne 30.1.2002. V celkovém hodnocení obce dopadlo v celku
dobře , kromě několika špatně provedených účetních operací , které byly v průběhu kontroly
opraveny. Kontrolou nebylo shledáno žádných závažných závad při hospodaření
obce .OZ zprávu tohoto auditu vzalo na vědomí .
6) Starosta požádal OZ o schválení nového „Řádu obecní knihovny“ , který je potřeba
k registraci knihovny do konce roku 2002 a schválení zřizovací listiny obecní knihovny
OZ registraci a „Zřizovací listinu obecní knihovny v Petrovicích“ schválilo všemi hlasy.

Hlasování : 6 pro

0 proti

7) Starosta seznámil OZ s žádostí p. ing. K. Novotného z Hradce Králové , který žádá o
odprodej obecní parcely č. parc. 168/3 a 139/4 v k.ú. Petrovice. Jedná se o parcely na kraji
obce Petrovice u Petroviček. OZ tuto žádost projednalo a schválilo odprodej za cenu
obvyklou včetně k tomu příslušných poplatků , které zaplatí kupující .
Hlasování : 6 pro

0 proti.

8) OZ projednalo volné pobíhání psů po hřišti . Tito psi jednak znečišťují zelené plochy a
pískoviště pro děti . OZ rozhodlo , že do areálu hřiště je zakázán vstup osobám se psem a
volné pobíhání těchto psů .Majitelé psů jsou na toto upozorněni výstražnou značkou ,
umístěnou u vchodu do areálu.
Hlasování : 6 pro

0 proti .

9) Starosta seznámil OZ s požadavky Hygieny H.K. na vybavení MŠ , včetně potřebných
stavebních úprav. Protože nelze požadavky v současnosti splnit všechny, bylo odsouhlaseno
provést tyto úpravy :
OZ schválilo : - zakoupit myčku na nádobí
- provést odtah nad sporáky v kuchyni
- provést stavební úpravy WC pro děti v přízemí , kde se současně
vybuduje šatna personálu , úklidová komora .
Pověřilo starostu k zajištění těchto úprav s provádějící stavební firmou .
10) Starosta seznámil OZ z jednání Mikroregionu NB.
- Byla to zejména informace o zřízení „Pracoviště ošetřovatelské péče –
domácí péče v rodinách“
- Zřízení střediska nezbytné péče , které bylo otevřeno 1.1.2002 pro občany
celého mikroregionu .
Občané o těchto službách jsou informováni ve vývěsní skříňce OÚ.
OZ zprávu vzalo na vědomí .

11) OZ projednalo zásady propůjčování zařízení na hřišti jednotlivým spolkům a
jednotlivcům.
. Bylo odsouhlaseno , že zařízení se postavilo z prostředků obce aby sloužilo co největšímu
počtu občanů .
Proto OZ rozhodlo :
Zařízení bude propůjčováno jak spolkům, tak jednotlivcům podle pořadí , jak si tito
pronájem sjednají . Tento pronájem se bud zásadně nahlašovat na Obecním úřadě
v úřední dny . Výjimku a přednost budou mít akce pořádané obcí Petrovice . Pronájem
lze sjednat na kterýkoli den v týdnu . Pronájemce zařízení má povinnost na uzavřenou
společnost ostatní občany upozornit vhodným způsobem .
12) Starosta seznámil OZ s nařízením vlády ČR , kterým se mění nařízení vlády
č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva , ve znění nařízení
vlády č. 173/2001 Sb. Členové OZ byli jednotlivých odměnách informováni a výši odměn
schválili s platností od 1.3.2002 . Zároveň byla schválena mimořádná odměna ve výši

2000 Kč pro účetní obce za vedení účetní evidence .
Hlasování : 6 pro

0 proti

13) Starosta přednesl návrh na zakoupení nového kopírovacího stroje . Stávající kopírka má
neustálé poruchy , musí se opravovat , což stojí nemalé finanční náklady. Protože
Mikroregion NB. nám je ochoten část nákladů na tento kopírovací stroj uhradit , bude
výhodné pro obec zakoupit nový kopírovací stroj.
OZ tento návrh odsouhlasilo .
Hlasování : 6 pro

0 proti

.
Diskuse :
V diskusi starosta seznámil OZ s dopisem Správy a údržby silnic v HK, ve kterém nás
informují o opatřeních na zlepšení sjízdnosti vozovek Podoliby – Petrovice
a Petrovice – Kanice.

Usnesení :
OZ schvaluje :
- Počet členů OZ v Petrovicích pro volební období 2002 – 2006 na 7 členů
- Řád obecní knihovny v Petrovicích a „Zřizovací listinu obecní knihovny v Petrovicích“
- Odprodej obecních parcel č. parc. 168/3 a 139/4 v k.ú. Petrovice p. ing. K. Novotnému
z Hradce Králové.
- Zákaz volného pobíhání psů a vstup občanů se psy do areálu hřiště.
- Zakoupení myčky na nádobí pro MŠ.
- Provést stavební úpravy v MŠ (kuchyně – odtah , stavební úpravy WC pro děti v přízemí).
- Pronájem zařízení veřejnosti , tak jednotlivcům na hřišti podle pořadí , jak bude nahlášeno
zásadně na OÚ v úřední dny . Výjimku budou mít akce pořádané OÚ Petrovice . Pronájem
bude poskytován každý den v týdnu.
- Úpravu odměn členů OZ od 1.3.2002 dle nařízení vlády ČR č. 173/2002 Sb. a
mimořádnou odměnu ve výši 2000 Kč.pro účetní obce za vedení účetní evidence .
- Nákup nového kopírovacího stroje pro potřeby obce.
- Navržené řešení k odstranění znečišťování a nepořádku zaviněného pracovníky
RD Králiky.
- Výsledku auditu obce za rok 2001.

OZ Bere na vědomí :
- Zprávu z Mikroregionu NB. přednesenou starostou.
OZ Pověřuje:
Starostu obce k zajištění a provedení stavebních úprav v MŠ.
.

Petrovice dne : 3.7.2002

Šaroun Miroslav.................................
místostarosta

Důbrava Eduard...............................
starosta

