Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 19.11.2004
v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan,
Jiří Karásek, Ing. Zdena Štefanová, Hana Havlíčková
Omluvena:
ostatní :
Program jednání :
1. Projednání a schválení pověření pana starosty zastupováním obce Petrovice k jednání na
mimořádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. dne
8.12.2004.
2. Projednání a schválení finančního příspěvku obce na lyžařský výcvik žáků ZŠ Skřivany.
3. Projednání a schválení elektronického podpisu obce Petrovice.
4. Projednání a schválení finančního krytí veřejné akce „slavnostní ukončení roku 2004“.
5. Projednání a schválení finančního krytí veřejné akce „mikulášská zábava v obci Petrovice“.
6. Projednání a schválení daru obce Petrovice MŠ Petrovice na vánoce v roce 2004.
7. Diskuse
K jednotlivým bodům :
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele i ostatní hosté a oznámil , že veřejné zasedání bylo
předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů
předem, vyvěšeno dne 10.11.2004.
Konstatoval , že OZ je usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 100% zastupitelů.
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 7 zastupitelů , tj. 100 % přítomných zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Závěrem starosta obce OZ informoval o plnění úkolů dané na minulém zasedání OZ dne
15.10.2004.
starosta obce Petrovice :
- konstatoval, že nová střešní krytina na budově čekárny a skladu byla již zhotovena a
pojistná událost byla již vyřízena.
- konstatoval, že provedení nátěrů žlabů a okřídlí na budově OÚ Petrovice bylo provedeno,
kdy s panem Karáskem bylo domluveno hrazení poměrných nákladů a to ve formě
provedení nátěrů.
- konstatoval, že Rolnická a.s. Králíky již provádí stavební práce , které mají chránit nové
zdroje vody a rybník v Kanicích před znečištěním.
Ing. Končický:
- konstatoval, že místnost kosmetiky a pedikúra je již do vybavena a bude v krátké době
otevřena pro veřejnost.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

1. Starosta obce OZ informoval o mimořádné valné hromadě konané dne 8.12.2004 společnostní
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. a to v souvislosti se zákonnou povinností obce –
akcionáře společnosti. Obec Petrovice pověřila starostu obce pana M. Šarouna zastupování obce na
této mimořádné valné hromadě.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ seznámil s žádostí ZŠ Skřivany o finanční příspěvek pro děti z obce Petrovice
na lyžařský příspěvek pořádaný ZŠ Skřivany. Finanční příspěvek se týká 5. dětí z obce Petrovice a
jedná se o částku 1.500,-Kč. OZ tento návrh projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ seznámil s přípravou k připojení obce Petrovice k elektronickému podpisu. OZ
toto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

4. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na finanční krytí akce „ slavnostní ukončení roku 2004“,
pořádané obcí Petrovice, kdy tato akce by se měla uskutečnit dne 10.12.2004 od 19.00 hod. v jídelně
Rolnické a.s. Králíky v obci Petrovice. OZ návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

5. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na finanční krytí akce „mikulášská zábava v obci
Petrovice“, kdy tato akce by se měla konat dne 4.12.2004 rovněž v jídelně Rolnické a.s. Králíky
v obci Petrovice.Obec Petrovice pro děti zajišťuje cukrovinky a hudbu. OZ tento návrh projednalo a
schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

6. Starosta obce OZ předložil návrh na finanční dar obce Petrovice MŠ Petrovice ve výši 1.500,-Kč
na vánoce v roce 2004. OZ toto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

7. Diskuse probíhala ke každému bodu zvlášť.

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
- pověření starosty obce Petrovice pana M. Šarouna zastupováním obce na mimořádné valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. konané dne 8.12.2004.
- finanční příspěvek obce Petrovice na naše děti pořádaný ZŠ Skřivany ve výši 1.500,-Kč.
- připojení obce Petrovice k elektronickému podpisu.
- finanční krytí obce Petrovice při akci „slavnostní ukončení roku 2004“, pořádané obcí
Petrovice.
- finanční krytí obce Petrovice při akci „mikulášská zábava v obci“, kterou pořádají naše ženy.
OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :

Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne : 23.11.2004

......................
Žilka Luboš
místostarosta

........... .......................
Miroslav Šaroun
starosta

