Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 2.8.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan,
Šafka P., Havlíčková H, Janáček S.

ostatní : pan Krátký Josef

Program zasedání :
1. Projednání a schválení rozpočtového opatření na rok 2007.
2. Projednání a schválení kritérií pro přijetí dítěte k docházce do MŠ
Petrovice.
3. Projednání a schválení záměru obce Petrovice na odkoupení pozemků u
horního rybníka v Petrovicích.
4. Projednání a schválení záměru obce Petrovice na odkoupení pozemků
bývalé fary v Petrovicích.
5. Projednání žádosti na instalaci přístupového bodu na budově MŠ
Petrovice.
6. Projednání návrhu na možný pronájem márnice v Petrovicích.
7. Projednání návrhu na zakoupení sítí na hřiště v Petrovicích.
8. Projednání návrhu na zajištění pohárů na fotbalový a nohejbalový turnaj
v obci Petrovice.
9. Diskuse
K jednotlivým bodům :
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 15.7.2007
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 7 zastupitelů , tj. 100%.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Po programu zasedání :
- místostarosta obce OZ seznámil s průběhem dětského dne Petrovicích, jehož
zajištěním byl pověřen.
- starostu obce uvedl, že doposud finanční nabídku na odkup zahrady p. Doubravou.
neprojednával.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O

K jednotlivým bodům:

1. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení rozpočtového opatření na rok
2007. Po předložení tohoto návrhu předal slovo p. Zubrové - účetní obce Petrovice, která OZ
seznámil s rozpočtovým opatřením na rok 2007.
OZ rozpočtové opatření obce Petrovice na rok 2007 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh kritérií pro přijetí dítěte k docházce do
MŠ Petrovice s účinností od 01.09.2007. Konstatoval, že po dohodě s ředitelkou MŠ
Petrovice byly vytvořeny nová kritéria pro přijetí k pravidelné docházce do MŠ Petrovice a to
z důvodu dalšího rozvoje MŠ / kritéria jsou součástí tohoto zápisu /.
OZ po seznámení s těmito kritérii, tyto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
3. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení záměru obce Petrovice na
odkoupení pozemků u horního rybníka v Petrovicích, par.č. 210 o výměře 2 439 m2. Uvedl ,
že se jedná o pozemky u horního rybníka v Petrovicích, které jsou v majetku Římskokatolické
církve. Tyto pozemky jsou předpokladem pro odbahnění tohoto rybníka. Předpokládaná cena
30,- Kč/lm2.
Po diskusi OZ tento záměr obce Petrovice na odkup těchto pozemků projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
4. Starosta obce OZ předložil návrh projednání a schválení záměru obce Petrovice na
odkoupení pozemků bývalé fary v Petrovicích. Uvedl, že se jedná o pozemky bývalé fary
v Petrovicích a to parcela St.1 o výměře 164 m2 a parcela č. 93/1 o výměře 3 375 m2.
Po diskusi OZ tento záměr obce Petrovice na odkup těchto pozemků projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

5. Starosta obce OZ předložil nabídku od spol. BYDŽOV NET – Petr Vodička, IČO:
73641898 na projednání jejich žádosti na instalaci přístupového bodu na budově MŠ
Petrovice. Jedná se o umístění antény, která bude zajišťovat internetové pokrytí okolí. OZ
starosta informoval o technických parametrech a nabídce na výši měsíčního nájemného, které
by činilo 1 000,-Kč měsíčně.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

6. Starosta obce OZ předložil žádost pana M. Dzurky z Petrovice na projednání možného
pronájmu márnice v Petrovicích a to výše jmenovanému. Uvedl, že jmenovaný má zájem o
pronájem tohoto objektu v Petrovicích. Tento objet je, ale v současné době neobyvatelný a
vyžadoval by nutnou opravu a vytvoření projektové dokumentace.
Po diskusi o pronájmu tohoto objetu, starosta obce OZ předložil návrh na tajné hlasování
k tomuto bodu jednání.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
Po schválení tajného hlasování k tomuto bodu – starosta obce OZ předložil návrh znění
hlasování :
- Kdo je pro návrh – na pronájem objektu márnice v Petrovicích panu M.
Dzurkovi z Petrovic nechť napíše : Pro pronájem
-

Kdo je proti návrhu – na pronájem objektu márnice v Petrovicích panu M.
Dzurkovi z Petrovic nechť napíše : Proti pronájmu

HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta obce předložil návrh na ustanovení paní M. Zubrové – provedením sčítaní
jednotlivých hlasů k tomuto bodu jednání.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Po tajném hlasování paní Zubrová OZ seznámila s výsledky tohoto
tajného hlasování.
Konstatovala, že 6. zastupitelů bylo proti pronájmu objektu márnice
v Petrovicích panu M. Dzurkovi a 1. hlasování lístek byl uznán jako
neplatný.
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na zakoupení sítí na hřiště
v Petrovicích. Uvedl, že se jedná o sítě na fotbalové branky v Petrovicích. Před projednáním
tohoto budu uvedl, že naše mládež na úpravě hřiště v Petrovicích odvedla několik bezplatných
brigádnických hodin a zato si zaslouží naše poděkování.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na zajištění pohárů na fotbalový
a nohejbalový turnaj v obci Petrovice. Uvedl, že v letních měsících v obci Petrovice proběhne
turnaj v malé kopané a nohejbalový turnaj, který prezentují naši obec v okolí.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 2.8.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
9. Diskuse byla vedena , ke každému bodu jednání.

OZ schvaluje :
-

-

rozpočtové opatření obce Petrovice na rok 2007
návrh kritérií pro přijetí dítěte k docházce do MŠ Petrovice s účinností od 01.09.2007.
návrh záměru obce Petrovice na odkoupení pozemků u horního rybníka
v Petrovicích, parcelní č. 210 o výměře 1583 m2 , předpokládaná cena 30,- Kč/lm2.
návrh záměru obce Petrovice na odkoupení pozemků bývalé fary v Petrovicích,
parcela St.1 a parcela č. 93/1.
nabídku od spol. BYDŽOV NET – Petr Vodička, IČO: 73641898 na instalaci
přístupového bodu na budově MŠ Petrovice
návrh na tajné hlasování k projednání možného pronájmu márnice v Petrovicích
panu M. Dzurkovi z Petrovic
návrh na ustanovení paní M. Zubrové – provedením sčítaní jednotlivých hlasů
k projednání možného pronájmu márnice v Petrovicích panu M. Dzurkovi
z Petrovic, s výsledkem - OZ bylo proti pronájmu objektu márnice v Petrovicích
panu M. Dzurkovi
zakoupení sítí na hřiště v Petrovicích.
zajištění pohárů na fotbalový a nohejbalový turnaj v obci Petrovice.

OZ Bere na vědomí :

OZ Pověřuje:

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 3.8.2007
Žilka Luboš...................................
místostarosta obce

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

