Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 15.3.
2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání nájemní smlouvy č. 72/2011 mezi obcí Petrovice a společností Rolnická
a.s. Králíky
2. Projednání návrhu na zaměstnávání osob z evidence úřadu práce pro obec
Petrovice
3. Projednání návrhu na pořádání jarní zábavy v Petrovicích
4. Projednání návrhu na zajištění akce „Rej čarodějnic“ v Petrovicích
5. Projednání žádosti pana Vařeky na opravu místní komunikace
6. Pověření návrhu na zakoupení odpadních košů (psí exkrementy)
7. Projednání žádosti pana Šulce na opravu příkopu a mostku před domem v Kanicích
8. Projednání závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2010
9. Projednání návrhu na účast obce Petrovice v soutěži vesnice roku
10. Projednání nájemní smlouvy na provoz masáží
11. Projednání návrhu Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
12. Projednání návrhu na přijetí finanční dotace k sčítání lidu
13. Projednání návrhu na schválení nákupu houpačky pro Mateřskou školu, Petrovice
14. Seznámení zastupitelstva obce s podmínkami (kritéria) přijetí do Mateřské školy,
Petrovice
15. Seznámení zastupitelstva obce s protokolem o kontrolním zjištění Krajské
hygienické stanice
16. Seznámení zastupitelstva se záměrem na prodej objektu starého kravína v
Petrovicích
17. Diskuse
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů
předem, vyvěšeno dne 4.3.2011. 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.
Do programu starosta obce předložil návrh na jeho doplnění a to v bodech 9-17 a 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.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkoly z minulého
jednání zastupitelstva dne 10.2.2011:
 uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým
obec může uzavřít smlouvu o prodeji
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh nájemní smlouvy č. 72/2011 mezi obcí
Petrovice a společností Rolnická a.s. Králíky. Jedná se o nájemní smlouvu o pronájmu
pozemků o celkové výměře 41,8836 ha za účelem jejich zemědělského využití. Uvedl, že
návrh na pronájem byl uveřejněn na úřední desce obce.
V diskusi k této nájemní smlouvě byl předložen požadavek na úpravu nájemní
smlouvě v bodě II.
Na základě uvedeného návrhu starosta obce navrhl zastupitelstvu obce tento bod
projednat na dalším zasedání zastupitelstva obce Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na zaměstnávání osob z evidence úřadu
práce pro obec Petrovice. Uvedl, že zprostředkování zaměstnání vychází z kritérií § 33,
zákona o zaměstnanosti č. 453/2004 Sb. Dále zastupitelstvo obce seznámil s výší příspěvku na
zaměstnávání osob v obci Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo podání žádosti na zaměstnávání dvou
pracovníků z úřadu práce pro obec Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na pořádání jarní zábavy v Petrovicích.
Uvedl, že obec Petrovice na pořádání jarní zábavy bude spolupracovat s místními hasiči.
Zároveň požádal zastupitele obce o pomoc při vlastní organizaci a přípravě zábavy a uvedl, že
obec Petrovice nebude hradit žádné náklady na tuto akci.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na zajištění akce „Rej čarodějnic“
v Petrovicích. Uvedl, že obec zajistí pro občany obce drobné občerstvení jako v minulých
letech.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil k projednání žádost pana Vařeky na opravu místní komunikace.
Jedná se o úpravu zadní přístupové cesty k jejich domu, kdy jde o slepou uličku, která se
nachází na odbočce do Lodína proti hornímu rybníčku.
OZ tento návrh v diskusi projednalo a navrhlo z důvodu nedostatku finančních
prostředků obce Petrovice tuto žádost zamítnout.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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6. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na zakoupení odpadních košů na psí
exkrementy. Jednalo by se o dva odpadní koše, které budou nainstalovány na vytypovaných
místech v obci Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh žádosti pana Šulce na opravu příkopu a
mostku před domem v Kanicích. Jedná se o zanesený příkop a mostech před jejich domem,
který byl dle vyjádření žadatele zanesen při vybudování místního vodovodu v Kanicích
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok
2010. Poté předal slovo účetní obce paní Zubrové, která zastupitelstvo seznámila s tímto
závěrečným účtem.
OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Petrovice za rok 2010 a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2010 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na účast obce Petrovice v soutěži „Vesnice
roku 2011“.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh nájemní smlouvy na provozování masáží
v prostorách obecního úřadu. Uvedl, že obec Petrovice záměr na pronájem prostorů obecního
úřadu zveřejnila na úřední desce obce Petrovice, kdy o provozování masáží projevily zájem
dvě zájemkyně a to paní Sejkršmídová a paní Pecharová.
OZ tento návrh projednalo a schválilo pronájem prostorů obecního úřadu pro
provozování masáží oběma zájemkyním za stejných podmínek jaké má nájemce stejných
prostorů pro provozování kadeřnictví.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů (Smlouva č. OS201120000036) mezi obcí Petrovice a společností
EKO-KOM, a.s., IČO 25134701, byt. Praha 4, Na Pankráci 1685/17.
OZ tento návrh Smlouvy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 15.3.
2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
12. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na přijetí finanční dotace na sčítání lidu
v roce 2011 ve výši 1 294,-Kč (Č.j. JID27499/2011 KHK)
OZ tento návrh projednalo a přijetí dotace na sčítání lidu schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení nákupu houpačky pro
Mateřskou školu, Petrovice. Uvedl, že se jedná o houpačku na zahradu Mateřské školy, cena
houpačky 26 28O,-Kč, kdy tato cena je podmíněna nákupem do 30.4.2011. Dále uvedl, že
houpačka bude hrazena z ročního rozpočtu, který byl škole přidělen.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ seznámil s podmínkami (kritéria) přijetí do Mateřské školy, Petrovice.
Uvedl, že kritéria k přijímání dětí stanovuje dle § 34 odstavce školského zákona (Zákon č.
561/2004 Sb.) ředitel školy.
OZ tyto podmínky (kritéria) vzalo na vědomí.
15. Starosta obce OZ seznámil s protokolem o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice
se sídlem v Hradci Králové ze dne 14.3.2011. V kontrolním zjištění byla zjištěna závada ve
třídě pro starší děti (vrstva linolea v porušeném stavu).
OZ se s tímto protokolem seznámilo o odsouhlasilo nápravu zjištěné závady.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Starosta obce OZ seznámil se záměrem na prodej objektu starého kravína v Petrovicích ,
majitele Rolnického družstva Králíky. Uvedl, že o tento objekt projevil zájem pan Zdeněk
Svoboda z Petrovice a to za účelem podnikání.
K tomuto záměru byl proveden telefonický dotaz na pana Drábka, předsedu
Rolnického družstva Králíky, který tento záměr potvrdil, ale zároveň uvedl, že na tomto
možném prodeji budou spolupracovat s obcí Petrovice.
Starosta obce OZ seznámil s tím, že na tento objekt je stavebním úřadem vystaven
demoliční výměr, protože je ve špatném stavu. Případný zájemce dle našeho názoru není
z finančních důvodů schopen tento celý objekt opravit.
Po diskuse OZ vyslovilo nesouhlas s prodejem uvedeného objektu, protože tento
objekt po prodeji může ohrozit bezpečnost místních občanů. Doporučilo vést jednání, aby
Rolnické družstvo Králíky ustoupila od tohoto záměru a dále jednalo s obcí Petrovice o
dalším řešení.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.40 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
 odložení projednání nájemní smlouvy č. 72/2011 mezi obcí Petrovice a společností
Rolnická a.s. Králíky. Jedná se o nájemní smlouvu o pronájmu pozemků o
celkové výměře 41,8836 ha za účelem jejich zemědělského využití.V diskusi k této
nájemní smlouvě byl předložen požadavek na úpravu nájemní smlouvě v bodě II.
 zaměstnávání dvou osob z evidence úřadu práce pro obec Petrovice vychází
z kritérií § 33, zákona o zaměstnanosti č. 453/2004 Sb.
 návrh na pořádání jarní zábavy v Petrovicích
 návrh na zajištění akce „Rej čarodějnic“ v Petrovicích
 návrh na zakoupení dvou odpadních košů na psí exkrementy
 návrh žádosti pana Šulce na opravu příkopu a mostku před domem v Kanicích
 závěrečný účet obce Petrovice za rok 2010 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2010 bez výhrad
 účast obce Petrovice v soutěži „Vesnice roku 2011“
 návrh nájemní smlouvy na provozování masáží v prostorách obecního úřadu
 návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (Smlouva č.
OS201120000036) mezi obcí Petrovice a společností EKO-KOM, a.s., IČO
25134701, byt. Praha 4, Na Pankráci 1685/17
 návrh na přijetí finanční dotace k sčítání lidu v roce 2011ve výši 1 294,-Kč (Č.j.
JID27499/2011 KHK)
 návrh na schválení nákupu houpačky pro Mateřskou školu, Petrovice v ceně 26
28O,-Kč, hrazena z ročního rozpočtu, který byl škole přidělen
 odsouhlasilo nápravu zjištěné závady z protokolu o kontrolním zjištění Krajské
hygienické stanice
 vyslovení nesouhlasu s prodejem objektu starého kravína v Petrovicích , majitele
Rolnického družstva Králíky, protože tento objekt po prodeji může ohrozit
bezpečnost místních občanů.
Zastupitelstvo obce neschvaluje :

žádost pana Vařeky na opravu místní komunikace. Jedná se o úpravu zadní
přístupové cesty k jejich domu, kdy jde o slepou uličku, která se nachází na odbočce
do Lodína proti hornímu rybníčku
Zastupitelstvo obce se seznámilo:
 s podmínkami (kritéria) přijetí do Mateřské školy, Petrovice
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OZ pověřuje:
 starostu a místostarostu obce vést jednání, aby Rolnické družstvo Králíky ustoupilo
od záměru na prodej objektu starého kravína v Petrovicích a dále jednala s obcí
Petrovice o dalším řešení.
 starostu a místostarostu obce vést jednání s Rolnickou a.s. Králíky ve věci nájemní
smlouvu o pronájmu pozemků o celkové výměře 41,8836 ha za účelem jejich
zemědělského využití

Zápis byl vyhotoven dne: 18.3.2011

Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .......................................................................

Ověřovatelé:

Pavlína Karásková
Petr Hrdý

Starosta:

Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................
dne ...........................................
dne ...........................................

