Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
30.8.2011 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 návrhu Smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum a
elektronická spisová sluţba ORP Nový Bydţov – I., II. a III. část“ mezi městem Nový
Bydţov a obcí Petrovice.
2.Projednání návrhu Smlouvy o uloţení vodovodního potrubí o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi obcí Petrovice a obcí Petrovičky.
3. Projednání ţádosti o delegování zástupců obce Petrovice do Honebního společenstva
Petrovice.
4. Projednání návrhu Dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu honebních pozemků mezi
Honebním společenstvem Petrovice a obcí Petrovice.
5. Projednání návrhu na opravu střešní krytiny na buňce v Klubu přátel obce Petrovice.
6. Projednání návrhu výše ceny stočného na rok 2011 pro podnikatele i občany v obci
Petrovice.
7. Projednání návrhu na realizaci akce – „Zateplení MŠ, Petrovice“ (předfinancování
projektu, návrh realizace)
8. Projednání návrhu na podání ţádosti o opravu komunikace Podoliby – Petrovice,
Myštěves – Petrovice.
9. Projednání návrhu na zakoupení pohárů pro turnaj v nohejbale v Petrovicích
10. Projednání návrhu na financování pronájmu skákacího hradu v Petrovicích, který
bude vyuţit při akci na ukončení prázdnin.
11. Projednání návrhu na realizaci protipoţárního opatření pro stavební pozemky v rámci
územního plánu obce Petrovice
12. 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 22.8.2011. Konstatoval , ţe OZ je usnášení schopné, jelikoţ 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 předloţil návrh na jeho doplnění a to v bodech 11-12 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli, ţe diskuse bude probíhat zvlášť ke kaţdému
projednávanému bodu.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 27.6.2011:
 Úkoly byly splněny.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
30.8.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh Smlouvy o partnerství
k projektu „Technologické centrum a elektronická spisová sluţba ORP Nový Bydţov – I., II. a
III. část“ mezi městem Nový Bydţov a obcí Petrovice. OZ se seznámilo s podmínkami smlouvy.
OZ smlouvu o partnerství projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh Smlouvy o uloţení
vodovodního potrubí o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a obcí
Petrovičky. OZ se seznámilo s podmínkami smlouvy. Starosta obce prověří, jestli při realizaci
uvedené akce bude posílena ATS před obecním úřadem.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 e
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení ţádost o delegování zástupců obce
Petrovice do Honebního společenstva Petrovice. OZ navrhlo delegování dvou zástupců za obec
Petrovice, p.Jiřího Karáska a starostu obce – Mgr.Luboše Ţilku.
OZ delegování dvou zástupců projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení Dodatek č.1 ke smlouvě o
pronájmu honebních pozemků mezi Honebním společenstvem Petrovice a obcí Petrovice. OZ se
s podmínkami daného dodatku seznámilo.
OZ návrh dodatku projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na opravu střešní krytiny na
buňce v Klubu přátel obce Petrovice. OZ projednalo moţnosti realizace opravy střešní krytiny.
OZ projednalo a schválilo opravu střešní krytiny v rámci pracovních povinností obecních
zaměstnanců.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil návrh na projednání a schválení výše ceny stočného na rok
2011 pro podnikatele i občany v obci Petrovice. Starosta navrhl nevybírat stočné za rok 2011.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.8.2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
7. Starosta obce OZ předloţil návrh na realizaci akce – „Zateplení MŠ, Petrovice“
(předfinancování projektu, návrh realizace). Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ budou
realizovány z dotačních a obecních finančních prostředků. Obec bude realizovat otlučení omítky,
keramický sokl a opravu skladu MŠ, protoţe sníţením celkové dotační částky má obec větší
šanci na získání dotace. Obec má dostatečné finanční prostředky, aby předfinancovala tuto akci.
Cenový propočet pro obec činí 279.291,-Kč +DPH, cenový propočet pro dotační titul činí
829.685,-Kč +DPH. Realizace této akce, “ Zateplení MŠ,Petrovice“ , bude pouze v případě
získání dotace.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil návrh na podání ţádosti k SÚS Královéhradeckého kraje o
opravu komunikace Podoliby – Petrovice (komunikace č.III/3262) a Myštěves – Petrovice
(komunikace č.III/ 3263).
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil návrh na zakoupení pohárů pro turnaj v nohejbale v Petrovicích.
Cena pohárů je 750 Kč. Turnaj se koná kaţdoročně na hřišti v Petrovicích, soutěţí se o pohár
starosty obce.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil návrh na financování pronájmu skákacího hradu v Petrovicích,
který bude vyuţit při akci pro děti na ukončení prázdnin. Cena skákacího hradu je 3000 Kč.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11.Starosta obce OZ předloţil návrh na realizaci protipoţárního opatření pro stavební pozemky
v rámci územního plánu obce Petrovice. Jedná se o protipoţární opatření realizované pomocí
poţárních nádrţí. Pro poţární nádrţe by byly vyuţity rybníky v obci, jeden v dolní části a druhý
v horní části obce. Vyuţity budou aţ po stavebních úpravách dle norem ZHS.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.45 hod.
Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
30.8.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 smlouvu o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronická spisová sluţba
ORP Nový Bydţov – I., II. a III. část“ mezi městem Nový Bydţov a obcí Petrovice
 smlouvu o uloţení vodovodního potrubí o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi obcí Petrovice a obcí Petrovičky
 ţádost o delegování dvou zástupců obce Petrovice do Honebního společenstva Petrovice,
obec delegovala p.Jiřího Karáska a starostu obce Mgr. Luboše Ţilku
 dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu honebních pozemků mezi Honebním společenstvem
Petrovice a obcí Petrovice
 opravu střešní krytiny na buňce v Klubu přátel obce Petrovice
 výše ceny stočného na rok 2011 pro podnikatele i občany v obci Petrovice
 návrh na realizaci akce – „Zateplení MŠ, Petrovice“ v celkové částce 829.685,-Kč +DPH
realizováno po získání dotace
 schválení předfinancování akce„Zateplení MŠ, Petrovice“ v celkové částce 829.685,-Kč
+DPH, realizováno aţ po získání dotace
 schválení otlučení omítky, keramický sokl a opravu skladu MŠ, realizováno z obecních
prostředků v celkové částce 279.291,-Kč +DPH
 ţádosti k SÚS Královéhradeckého kraje o opravu komunikace Podoliby – Petrovice
(komunikace č.III/3262) a Myštěves – Petrovice (komunikace č.III/ 3263)
 zakoupení pohárů pro turnaj v nohejbale v Petrovicích financování pronájmu skákacího
hradu v Petrovicích
 návrh na realizaci protipoţárního opatření pro stavební pozemky v rámci územního plánu
obce Petrovice
OZ pověřuje:
 starostu obce zastupováním obce v Honební společenstvu Petrovice
 starostu obce k zajištění projektové dokumentace stavebních úprav dvou rybníků v obci
v rámci protipoţárního opatření
 starostu k prověření, jestli při realizaci akce „ uloţení vodovodního potrubí do obce
Petrovičky“ bude posílena ATS před obecním úřadem

Zápis byl vyhotoven dne: 5.9.2011
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé: Pavlína Karásková
dne ...........................................
Petr Hrdý
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Ţilka
dne ...........................................

