Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
z 18.4.2003 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast dle prezenční listiny :

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan,
Havlíčková H., Karásek J.

ostatní : p. Bereš Antonín
Program jednání :
1. Zahájení
2. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy , podle § 63 zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích
mezi městem Nový Bydžov a obcí Petrovice .
3. Projednání a schválení účasti obce Petrovice v soutěži Vesnice roku 2003 .
4. Projednání a schválení účasti obce Petrovice na zhotovení dětského srubu u MŠ
5. Projednání a schválení opravy Obecního úřadu Petrovice a opravy památníku u budovy
Obecního úřadu.
6. Informace OZ ve věci příprav projektové dokumentace k připravované rekonstrukci
sociálního zařízení v MŠ.
7. Projednání a schválení připojištění zaměstnance obce Petrovice p. Šarouna.
8. Informace OZ k připravované akci „jarní úklid“ .
9. Informace OZ o stavu příprav na zahájení provozu místní knihovny .
10. Projednání a schválení předsedy finanční komise nad kontrolou zaměstnance obce
Petrovice p. Šarouna.
11. Informace OZ o opravě kopírovacího zařízení .
12. Informace OZ ve věci „Vítání občánků v obci Petrovice“.
13. Informace OZ o kontrole a výsledku kontroly na sociálním zabezpečení v H.K.
14. Delegování zástupce obce na valné hromadě „VAK H.K.“ konané dne 28.5.2003.
15. Odsouhlasení finanční podpory obce našim dětem při akcích „Čarodějnice , rybářský den a
dětský den“ .
16. Projednání připomínky p. Rychtery z Petrovic , k stále se zhoršujícímu stavu břehů
místního rybníka na konci obce Petrovice
17. Informace OZ o jednání „Mikroregion Novobydžovsko“
18. Diskuse.

K jednotlivým bodům :
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní , oznámil , že veřejné zasedání
bylo předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 7 dnů předem, vyvěšeno dne 28.3.2003.
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. 86 %.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 poslanci , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI - 0

K jednotlivým bodům:
2. Starosta přednesl návrh Veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích v platném znění mezi Městem Nový Bydžov , zastoupeným starostou Ing. Pavlem
Loudou a Obcí Petrovice , zastoupenou starostou p. Miroslavem Šarounem .
Město Nový Bydžov bude na základě § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích ,
v platném znění , prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Petrovice
v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb. , o přestupcích
, v platném znění , v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1.
Obecní zastupitelstvo tento návrh smlouvy projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6,

PROTI – O.

3. Starosta obce přednesl návrh ke schválení účasti obce Petrovice na připravované soutěži
„Vesnice roku 2003“ a k odeslání finančního příspěvku Spolku pro obnovu venkova ve výši
2 Kč. za každého občana obce Petrovice , což činí 510 Kč. OZ tento návrh projednalo a
následně schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6,

PROTI –O.

4. Zástupce starosty vyzval OZ k projednání účasti obce Petrovice na zhotovení dětského
srubu u MŠ . Po krátké diskusi OZ tento návrh neodsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 1,

PROTI – 4,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1.

5. Starosta obce seznámil OZ s připravovanou akcí „Oprava památníku z 1. svět. války u
obecního úřadu v Petrovicích kde podle předběžného jednání s firmou
KAMENOSOCHAŘSKÉ PRÁCE , Vamberská Marie , Na drážce 1568 , 503 03 Pardubice byl
předložen návrh na opravu tohoto památníku v termínu červenec 2003 za předpokládanou
cenu 25 000,- Kč. OZ tento návrh opravy památníku 1.sv. války projednalo a následně
schválilo a pověřilo starostu obce Petrovice k jednání s touto firmou.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6,

PROTI – O.

6. Starosta obce seznámil OZ s připravovanou akcí „ Oprava budovy Obecního úřadu
Petrovice „ týkající se podezdívky . Termín provedení , první pololetí roku 2003.
OZ tento záměr po krátké diskusi odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6,

PROTI – O.

7. Starosta obce seznámil OZ s průběhem a stavem příprav projektové dokumentace
k přípravě rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ v Petrovicích.
OZ toto vzalo na vědomí
8. Člen zastupitelstva Ing. Končický Milan seznámil OZ s návrhem připojištění zaměstnance
obce p. Šarouna a doporučil toto k odsouhlasení . OZ tento návrh projednalo a schválilo toto
připojištění hradit z obecního rozpočtu na dobu tohoto volebního období ve výši 7 991 Kč.
ročně.
HLASOVÁNÍ: PRO – 5,

PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 1.

9. Starosta obce seznámil OZ s připravovanou akcí „Jarní úklid obce“ . Tato akce bude
realizována svépomocí , v sobotu 19.dubna 2003 od 8 00 hodin . Účast všech členů
zastupitelstva je povinná. OZ tento návrh projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6,

PROTI – O.

10. Člen zastupitelstva Ing. Končický Milan seznámil OZ s průběhem a stavem příprav
uvedení do provozu obecní knihovny , která je před dokončením zařazení a inventarizací
stávajících knih. OZ vzalo toto na vědomí a vyslovilo pochvalu Ing. Končickému za dosud
provedenou práci v obecní knihovně.
11. Zástupce starosty seznámil OZ s návrhem jmenování předsedy finanční komise ve věci
kontroly zaměstnance obce, kde navrhl Ing . Končického pověřit tímto úkolem .
OZ tento návrh projednalo a po krátké diskusi schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6,

PROTI – O.

12. Zástupce starosty seznámil OZ s návrhem obnovy zašlé tradice „Vítání občánků“ v obci
Petrovice, kdy tento návrh byl OZ přijat a zajištěním akce „Vítání občánků“ OZ pověřilo pan
Žilku Luboše.
HLASOVÁNÍ:

PRO – 5,

PROTI – O,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –1

13. Starosta obce informoval OZ o kontrole a výsledku kontroly na Úřadu sociálního
zabezpečení v Hradci Králové ( v době od 30.9.2001 do 31.3.2003). Uvedl, že kontrola
nenalezla žádné závady, kdy bylo doporučeno vést řádně evidenci po 31.3.2003.
OZ tuto informaci starosty obce vzalo na vědomí.

14. Starosta obce OZ informoval o konání valné hromady společnosti VAK Hr. Králové dne
28.5.2003, kdy na tuto valnou hromadu je nutné delegovat zástupce obce. Na návrh OZ byl
zastupováním obce na uvedené valné hromadě pověřen starosta obce p. Šaroun. Po krátké
diskusi OZ tento návrh schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O.
15. Starosta obce předložil OZ návrh na odsouhlasení finanční podpory obce našim dětem při
akcích „Čarodějnice“, rybářský den a dětský den. OZ tento návrh projednalo a po krátké
diskusi přijalo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O.
16. Starosta obce informoval OZ ve věci připomínky p. Rychtery z Petrovic, ke stále se
zhoršujícímu stavu břehů u místního rybníka na konci obce Petrovice. OZ tuto informaci
vzalo na vědomí, kdy starosta uvedl, že je nutno nejprve vyhotovit dokumentaci k opravě
hrází rybníka, což v současné době není v plánu na rok 2003. Dále uvedl, že touto situací se
bude OZ zabývat v dalších letech.
17. Zástupce obce v Mikroregionu Nový Bydžov paní Ing. Zdena Štefanová OZ seznámila
s jednáním na Mikroregionu, kdy toto OZ vzalo na vědomí. OZ sdělila, že každá obec má míst
svůj „Povodňový plán“ , v případě že obec nebude tento „Povodňový plán“ chtít, písemně
doložitelný doklad s podpisem starosty obce. OZ tuto informaci projednalo a po diskusi se
usneslo na nutnosti „Povodňového plánu obce Petrovice“.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O.

Diskuse : Na návrh OZ byl starosta obce pověřen k jednání s p. Futerou ve věci dodržování
úředních hodin na sběrném dvoru, aby se zamezilo nedovolenému přístupu cizích osob do
tohoto objektu. Dále byl starosta obce OZ pověřen k jednání na katastrálním úřadu v Hr.
Králové, ohledně pozemků kolem bytovek. V diskusi vystoupil pan Bereš z Petrovic a požádal
o odsouhlasení výstavby posezení před bytovkou na pozemku obce Petrovice. Toto bylo
odloženo až po řádném vytyčení hranic majitelů pozemků, které provede obec na Katastrálním
úřadě v Hr. Králové. Poté bude s navrhovatelem p. Berešem zahájeno správní řízení.

Usnesení :
OZ schvaluje :
- návrh veřejnoprávní smlouvy, podle § 63 zák.č. 128/2000 Sb. , o obcích mezi městem Nový
Bydžov a obcí Petrovice.
-účast obce Petrovice v soutěži „Vesnice roku 2003“ a zároveň finanční příspěvek 510,-Kč
zaslaný na Spolek pro obnovu venkova v souvislosti s účastí obce na uvedené soutěži.
- OZ zamítlo účast obce Petrovice na zhotovení dětského srubu u Mateřské školky.
- návrh na opravu památníku u OÚ a opravu podezdívku u budovy OÚ.
- návrh na připojištění zaměstnance obce Petrovice p. Šarouna.
- pana Ing. Končického předsedu finanční komise nad kontrolou zaměstnance obce Petrovice
p. Šarouna.
- návrh na delegování starosty obce p. Šarouna na valné hromadě spol. VAK HK dne
28.5.2003.
- finanční podporu obce našim dětem při akcích „Čarodějnice“, rybářský den a dětský den.
- návrh na vypracování „Povodňového plánu obce Petrovice“.
OZ Bere na vědomí:
Zprávu starosty obce:
- ve věci příprav projektové dokumentace k připravované rekonstrukci sociálního
zařízení v MŠ.
- ve věci připravované akce „jarní úklid“.
- ve věci příprav na zahájení provozu místní knihovny.
- ve věci opravy kopírovacího zařízení.
- ve věci „Vítání občánků v obci Petrovice“.
- ve věci kontroly a výsledků kontroly na sociálním zabezpečení v HK.
- ve věci připomínky p. Rychtery z Petrovic, ohledně stavu břehů u místního rybníka
v obci Petrovice.
- ve věci jednání na „Mikroregionu Nový Bydžov“.
OZ Pověřuje:
Starostu obce Petrovice p. Šarouna k jednání s panem Futerou ve věci dodržování úředních
hodin na sběrném dvoru, k zamezení nedovoleného přístupu cizích osob do objektu sběrného
dvoru. Dále starostu obce pověřuje k jednání na katastrálním úřadu v Hr. Králové, ohledně
pozemků u bytovek v Petrovicích.
Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne : 25.4.2003
Žilka Luboš ...................................
Místostarosta

Šaroun Miroslav ........................
Starosta

