Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
27.6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman
Klouzek, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák
Ostatní:
Program zasedání :
1. Schválení smlouvy mezi obcí Petrovice a VČP Net, s.r.o., zastoupená RWE GasNet,
s.r.o.
2. Projednání Smlouvy o nájmu nebytových prostor v obci Petrovice, čp. 104, okr. Hradec
Králové
3. Schválení příspěvku pro SDH Petrovice (200,-Kč)
4. Projednání poplatků za CZECH POINT
5. Projednání návrhu na opravu komunikace k firmě Novos Nová Paka
6. Projednání návrhu dodatku č.1 - ke smlouvě o pronájmu honebních pozemků
Honebnímu společenstvu Petrovice, se sídlem Petrovice
7. Ţádost o delegování zástupců do Honebního společenstva Petrovice
8. Projednání pojištění majetku obce Petrovice
9. Projednání návrhu na realizace akce „Oprava vnějšího pláště na objektu MŠ“
10. Projednání návrhu účasti v soutěţi, v rámci Společné CIDLINY, o elektriku a plyn
na burze
11. Projednání koupě obecního notebooku
12. Projednání návrhu na opravu čističky odpadních vod v Petrovicích
13. Projednání návrhu na odměnu lesního správce
14. Projednání ukončení pracovního poměru s panem Borůvkou
15. Projednání koupě mycí mísy pro kadeřnické sluţby p.Vrbové
16. Diskuse.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, ţe veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů
předem, vyvěšeno dne 17.6. 2011. Konstatoval, ţe OZ je usnášení schopné, jelikoţ je zúčastněno
6 zastupitelů, tj. 80%.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
27.6.2011, Pavlínu Karáskovou a Josefa Čadíka a zapisovatelem RNDr.Lucii Jirsákovou.
K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, vyzval zastupitele zda mají k programu
výhrady nebo chtějí něco doplnit.
Do programu starosta obce předloţil návrh na jeho doplnění a to v bodech 10-16 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 6 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli, ţe diskuse bude probíhat zvlášť ke kaţdému
projednávanému bodu.
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Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 6.5.2011:
 Starosta seznámil OZ s informacemi z řádné valné hromadě představenstva Akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
K jednotlivým bodům:
1.Starosta obce OZ předloţil k projednání smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi obcí Petrovice, zastoupenou starostou obce
Mgr. Lubošem Ţilkou a VČP Net, s.r.o, se sídlem v Hradci Králové, Praţská třída 485, 500 04,
zastoupenou na základě plné moci ze dne 31.12.2009 společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940, Ústí nad Labe, 401 17. Uzavřením smlouvy se uděluje budoucímu oprávněnému a
jím pověřeným osobám právo provést stavbu plynárenského zařízení „ Sídliště RD Petrovice –
technická infrastruktura a komunikace, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání smlouvu o nájmu nebytových prostor v obci
Petrovice, č.p.104, okr. Hradec Králové mezi obcí Petrovice a Telefónica Czech Republic, a.s..
Jedná se o pronájem místnosti č.101 a 102 o výměře 14,5 m 2, nájemné ve výši 6000,-Kč ročně.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh příspěvku SDH Petrovice ve výši 200 Kč. Jedná
se o pokrytí startovného na soutěţi hasičského sportu v Kobylicích.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil návrh na projednání poplatků za vydání výpisů z Czech Point.
Starosta navrhl poplatky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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5. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh opravy místní komunikace v obci Petrovice,
jedná se o komunikaci vedoucí k firmě Novos Nová Paka.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu honebních
pozemků Honebnímu společenstvu Petrovice, se sídlem Petrovice, zastoupená honebním
starostou panem Jiřím Pavlíčkem. Jedná se o prodlouţení pronájmu honebních pozemků ve
smyslu zákona o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.) k 31.3.2013 na dobu dalších 10 let.
OZ návrh projednalo a odloţilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předloţil k projednání ţádost o delegování zástupců do Honebního
společenstva Petrovice. Jedná se o delegování dvou zástupců za obec Petrovice do honebního
výboru Honebního společenstva Petrovice, se sídlem Petrovice.
OZ návrh projednalo a odloţilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh pojištění majetku obce Petrovice od České
pojišťovny. OZ se seznámilo s podmínkami pojištění.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil návrh na realizaci akce „ Oprava vnějšího pláště na objektu MŠ“.
Před vlastním projednání návrhu bude vytvořena technická zpráva se zákresem budovy, poté
bude rozhodnuto o návrhu na realizaci této akce.
OZ návrh projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh účasti v soutěţi, v rámci Společné CIDLINY,
o elektriku a plyn na burze. Jedná se o odběr pro rok 2012. OZ se s podmínkami soutěţe
seznámilo.
OZ návrh projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 6, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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11. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh koupě obecního notebooku.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na opravu čističky odpadních vod
v Petrovicích. Uvedl, ţe je potřeba opravit vlastní čistící technologii na čističce v obci Petrovice.
Dále je nutné vytvořit dokumentaci dle zákona k fungování čističky.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na odměnu lesního správce. Lesní správce
bude odměňován podle zákona č.289/1995 Sb.., podle vyhlášky č. 219/1998 Sb. pro rok 2011.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na ukončení pracovního poměru s panem
Borůvkou ke dni 7.7. 2011 z důvodů, ţe jmenovaný si nalezl jiné zaměstnání. Starosta dále uvedl,
ţe je moţnost zaměstnat nového pracovníka za pana Borůvku z Úřadu práce.
OZ tento návrhem projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh koupě mycí mísy pro kadeřnické sluţby p.
Vrbové, provozované v budově OÚ Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.05 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje :












smlouvu mezi obcí Petrovice a VČP Net, s.r.o., zastoupená RWE GasNet, s.r.o.
smlouvu mezi obcí Petrovice a Telefonica Czech Republic
příspěvek ve výši 200 Kč SDH Petrovice
poplatky za vydání výpisů z Czech Point – dle zákona č. 634/2004 Sb.
opravu místní komunikace vedoucí k firmě Novos Nová Paka
návrh pojištění majetku obce Petrovice od České pojišťovny
návrh na koupi obecního notebooku
návrh na opravu čističky odpadních vod v Petrovicích.
návrh na odměnu lesního správce podle vyhlášky č. 219/1998 Sb. pro rok 2011.
návrh koupě mycí mísy pro kadeřnické sluţby p. Vrbové, provozované v budově OÚ
Petrovice
 moţnost zaměstnat nového pracovníka za pana Borůvku z Úřadu práce.

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 účast v soutěţi o elektriku a plyn na burze pro odběr na rok 2012
Zastupitelstvo obce odložilo na další zasedání OZ :

 návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu honebních pozemků Honebnímu společenstvu
Petrovice, se sídlem Petrovice, zastoupená honebním starostou panem Jiřím Pavlíčkem
 ţádost o delegování zástupců do Honebního společenstva Petrovice

Zápis byl vyhotoven dne: 1.7.2011
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Pavlína Karásková
Josef Čadík

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

Starosta: Mgr. Luboš Ţilka

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

