Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
10.10. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

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

Omluven : Stanislav Janáček

Program zasedání :
1. Projednání záměru obce ve věci prodeje pozemků v katastrálním území Kanice.
Jedná se o prodej pozemků parcelní číslo 877 o výměře 1062 metrů čtverečních a
pozemek číslo 874 o výměře 102 metrů čtverečních.
2. Projednání záměru obce ve věci pronájmu garáže v objektu MŠ Petrovice.
3. Projednání návrhu na souhlas se zakoupením vojenského stanu pro účely obce
Petrovice.
4. Projednání návrhu na souhlas se zakoupením sítě na nohejbal pro sportovní vyžití
naší mládeže.
5. Projednání návrhu na rekonstrukci OÚ v Petrovicích.
6. Projednání návrhu na finanční příspěvek žákům TJ Sokol Myštěves.
7. Projednání rozšíření aktivit a změny části charakteru projektu „Výměna vytápění a
oken v MŠ Petrovice“.
8. Diskuse.
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 23.9.2008. Konstatoval , že OZ
je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 85,7 % 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 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke
každému projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
10.10.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na prodej pozemků v katastrálním území
Kanice. Jedná se o prodej pozemků parcelní číslo 877 o výměře 1062 metrů čtverečních a
pozemek číslo 874 o výměře 102 metrů čtverečních.
Uvedl, že o prodej pozemku parcelní číslo 877 o výměře 1062 metrů čtverečních se
přihlásili tři zájemci a o pozemek číslo 874 o výměře 102 metrů čtverečních jeden zájemce.
Jelikož doposud nejsou vyjasněny právní náležitosti ze strany obce, které se týkají
vyjmutí části pozemku i vlastního prodeje OZ po diskusi rozhodlo o odložení projednání
tohoto bodu do vyjasnění uvedených právních náležitostí.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh záměru obce ve věci pronájmu garáže
v objektu MŠ Petrovice.
OZ sdělil, že o pronájem garáže se přihlásili dva zájemci, kdy jeden zájemce před
projednáním uvedeného návrhu OZ svůj návrh stáhnul.
Po diskusi OZ rozhodlo o zrušení uvedeného záměru obce Petrovice na pronájem garáže
v objektu MŠ Petrovice, protože obec Petrovice nemá dostatečné prostory na skladování
technického vybavení obce.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na souhlas se zakoupením vojenského
stanu pro účely obce Petrovice. Starosta obce uvedl, že uvedený stan bude využíván pro účely
sportovního a kulturního využití občanů obce.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na souhlas se zakoupením sítě na nohejbal
pro sportovní vyžití naší mládeže.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na rekonstrukci OÚ v Petrovicích. Uvedl,
že by se jednalo o rozšíření zasedací místnosti, opravy podlah v knihovně a další stavební
práce, které by souvisely s rekonstrukcí obecního úřadu.
OZ po diskusi rozhodlo, že před vlastním projednání je nutné odborné stavební
posouzení uvedeného záměru, a proto rozhodlo tento návrh odložit.
OZ rozhodlo o odložení projednání uvedené návrhu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na finanční příspěvek žákům TJ Sokol
Myštěves. Uvedl, že by se jednalo o finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč na jarní sezónu
v roce 2010. Příspěvek by byl určen pouze žákům uvedeného oddílu a byl by určen na pitný
režim.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na rozšíření aktivit a změnu části
charakteru projektu „Výměna vytápění a oken v MŠ Petrovice“ – smlouva č. POV
2008/104NB a POV 2008/104NB/2.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na rozpočtové opatření na rok 2008. Po
seznámení OZ s obsahem tohoto návrhu tento projednalo a schválilo.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

4. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
10.10.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
OZ schvaluje :
• návrh na odložení na prodeje pozemků v katastrálním území Kanice. Jedná se o
prodej pozemků parcelní číslo 877 o výměře 1062 metrů čtverečních a pozemek číslo
874 o výměře 102 metrů čtverečních
• zrušení záměru obce Petrovice na pronájem garáže v objektu MŠ Petrovice
• zakoupení vojenského stanu pro účely obce Petrovice
• zakoupením sítě na nohejbal pro sportovní vyžití naší mládeže
• odložení návrhu na rekonstrukci OÚ v Petrovicích
• finanční příspěvek žákům TJ Sokol Myštěves ve výši 2 000,- Kč
• návrh na rozšíření aktivit a změnu části charakteru projektu „Výměna vytápění a oken
v MŠ Petrovice“ – smlouva č. POV 2008/104NB a POV 2008/104NB/2
• návrh na rozpočtové opatření na rok 2008

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 14.10.2008
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

