Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 16.1.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan,
Šafka P., Janáček S.
Omluvena: Hana Havlíčková
Ostatní:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení akce programu obnovy vesnice v roce 2007
3. Diskuse.
K jednotlivým bodům :
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní , oznámil , že mimořádné veřejné
zasedání bylo předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem, vyvěšeno dne 8.1.2007
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 6 zastupitelů , tj. 100%.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
K jednotlivým bodům:
2. Starosta obce OZ předložil OZ k projednání návrh na schválení konkrétní akce obce
Petrovice na rok 2007, na kterou bude podána žádost o poskytnutí finanční podpory
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. OZ předložil k projednání dva návrhy
na možnou dotaci, kdy se jedná o :
• o dotační titul D1 – oprava mateřské školky v Petrovicích ( výměna oken, oprava
topení v budově MŠ ).
• o dotační titul D2 – rekonstrukce a oprava místní komunikace v Petrovicích , část
Kanice.
OZ po předložení nabídek a podrobné diskusi na svém zasedání rozhodlo o podání žádosti
na dotační titul D2 – opravu místní komunikace v obci Petrovice, Kanice.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
3. Diskuse probíhala ke každému bodu jednání.

OZ schvaluje :

- podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje na dotační titul D2 – rekonstrukce a oprava místní komunikace
v Petrovicích , část Kanice.
OZ Bere na vědomí :
OZ Pověřuje:

Petrovice dne : 19.12.2007

