Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 1.10. 2010 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 , Stanislav Janáček

Ostatní:
Program zasedání :
Projednání a schválení rozpočtového opatření na rok 2010
Projednání návrhu na nákup houpačky na zahradu Mateřské školy, Petrovice
Projednání návrhu smlouvu o prodeji pozemků obce Petrovice
Projednání a schválení finančního příspěvku obce Lodín
Projednání návrhu na vybudování vjezdů k parcelám z komunikace pro čtyři rodinné
domy v obci Petrovice
6. Diskuse

1.
2.
3.
4.
5.

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 17.9.2010. Konstatoval , že OZ
je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 7 zastupitelů, tj. 100%.
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.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke
každému projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení rozpočtového opatření na rok
2010.
OZ po diskusi rozpočtové opatření na rok 2010 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení nákupu houpačky na zahradu
Mateřské školy, Petrovice. Jedná se o nákup houpací lavice v hodnotě 14.000,-Kč, kdy stará
houpačka je ve špatném technickém stavu a nedopovídá současným normám. Houpací lavice
bude hrazena z rozpočtu, který byl Mateřské škole, Petrovice přidělen na letošní rok.
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 1.10. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh Smlouvy o prodeji pozemků v majetku
obce Petrovice mezi obcí Petrovice a panem Ladislavem Fidrou a paní Hanou Fidrovou.
Jedná se o parcelu č. 139/2, která je ve vlastnictví obce Petrovice. Podmínky prodeje byly
projednány zastupitelstvem obce Petrovice dne 27.10.2009.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení finančního příspěvku obce
Lodín ve výši 50 000,-Kč pro Mateřskou školu, Petrovice. Uvedl, že za tento finanční
příspěvek budou nakoupena lehátka a židličky do Mateřské školy, Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

5.
Starosta obce OZ předložil návrh na vybudování asfaltových vjezdů k parcelám
z komunikace pro čtyři rodinné domy v obci Petrovice. Uvedl, že se jedná o vjezdy
k parcelám z nově budované komunikace, které by byly zhotoveny při pokládce asfaltového
povrchu budované komunikace.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

6. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 1.10. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
•
•
•
•
•

rozpočtové opatření na rok 2010
nákup houpačky na zahradu Mateřské školy, Petrovice, která bude hrazena
z rozpočtu, který byl Mateřské škole, Petrovice přidělen na letošní rok
návrh Smlouvy o prodeji pozemků v majetku obce Petrovice mezi obcí Petrovice a
panem Ladislavem Fidrou a paní Hanou Fidrovou, kdy se jedná se o parcelu č.
139/2, která je ve vlastnictví obce Petrovice
finanční příspěvek obce Lodín ve výši 50 000,-Kč pro Mateřskou školu, Petrovice
návrh na vybudování asfaltových vjezdů k parcelám z komunikace pro čtyři rodinné
domy v obci Petrovice

Petrovice dne : 5.10.2010
Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .........................................
Havlíčková Hana ........................................

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

