Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
23.9. 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, Jaroslav Čermák
Ostatní:
Program zasedání :
1.Projednání návrhu Nájemní smlouvy č.265/2011 mezi obcí Petrovice a společností
Rolnická a.s.Králíky.
2.Projednání návrhu Kupní smlouvy číslo 1511000486/162633/097 mezi obcí Petrovice a
VČP Net, s.r.o. .
3. Projednání návrhu dotačního titulu z POV Hradec Králové.
4. Projednání návrhu konání „Drakiády“ .
5. Projednání cestovních náhrad.
6. Schválení návrhu na výkup pozemku pro komunikaci k firmě Novos.
7. Projednání podání ţádosti „ Zateplení MŠ, Petrovice“.
8. Schválení dotace na hospodaření v lesích.
9. Projednání vánočního osvětlení obce.
10. 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 15.9. 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
23.9.2011, Jaroslava Čermáka a Petra Hrdého, 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 5-10 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.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 30.8.2011:
 Úkoly byly splněny.
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HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení nájemní smlouvu č.265/2011 mezi obcí
Petrovice , se sídlem Petrovice 104, 50355 a společností Rolnická a.s. Králíky, se sídlem Králíky
č.1, 504 01 Nový Bydţov. Předmětem smlouvy je pronájem pozemků o celkové výměře 41,9898
ha, celková cena ročního nájemného činí 66947,-Kč.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2.Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení kupní smlouvu
č.1511000486/162633/097, uzavřenou na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí
smlouvy č.1689/VII/07 ze dne 23.3.2007 , mezi obcí Petrovice, se sídlem Petrovice 104, 50355 a
VČP Net s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Praţská třída 485, 500 04. Předmětem smlouvy je
úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které je ve
vlastnictví obce Petrovice a které bylo realizováno v rámci stavby „Plynofikace obce Petrovice –
4RD“. Kupní cena stanovená dohodou obou stran činí celkem 120.000,-Kč.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení záměru na obnovu zeleně v Petrovicích,
Navrhl realizaci projektové dokumentace a vypracování rozpočtu.
OZ záměr projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na konání akce „Drakiáda“ na hřišti
v Petrovicích. Dále uvedl, ţe obec zajistí dětem malé občerstvení.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předloţil k projednání a schválení návrh na projednání cestovních náklad. Uvedl,
ţe OZ cestovní náklady vyplácí v souladu s vyhláškou o poskytování cestovních náhrad ze dne
13.12.2010 .
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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6. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh výkupu pozemku od Vladimíra
Rosi. Odkup se týká 12 m2 .Dohodnutá cena za1m2 je 476,- Kč. Cena obsahuje náklady spojené
s obnovou dědického řízení. Jedná se o pozemky přilehlé ke komunikaci k firmě Novos.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh podání ţádosti „ Zateplení MŠ,
Petrovice“, zpracování ţádosti bude realizováno prostřednictvím Společné Cidliny, kdy obec
bude krýt náklady na podání této ţádosti. Tento návrh bude realizován pouze v případě, ţe
uvedená akce nebude realizována v rámci programu Společná Cidlina.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení dotaci na hospodaření v lesích, č.j.
6770/ZP/2011, krajský úřad Královéhradeckého kraje – Odbor ţivotního prostředí a zemědělství.
Uvedl, ţe obec získala dotaci na hospodaření v lesích ve výši 139.250,-Kč.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrhu vánočního osvětlení obce. Navrhl
nerealizovat světelné vánoční ozdoby na veřejném osvětlení po celé obci, ale koupit nové
osvětlení pro vánoční stromek před kostelem.
OZ návrh projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:

 nájemní smlouvu č.265/2011 mezi obcí Petrovice a společností Rolnická a.s.Králíky,
 kupní smlouvu č.1511000486/162633/097 mezi obcí Petrovice a VČP Net s.r.o. “, kupní
cena stanovená dohodou obou stran činí celkem 120.000,-Kč
 záměr na obnovu zeleně v Petrovicích a realizaci projektové dokumentace a vypracování
rozpočtu
 návrh na konání akce „Drakiáda“
 návrh na projednání cestovních náklad
 návrh na výkup pozemků od p.Rosi pro komunikaci k firmě Novos, cena 1 m2 činí 476,Kč (cena obsahuje náklady dědického řízení)
 návrh podání ţádosti „ Zateplení MŠ, Petrovice“
 dotaci , č.j. 6770/ZP/2011, na hospodaření v lesích ve výši 139.250,-Kč
 návrh vánočního osvětlení obce

Zápis byl vyhotoven dne: 29.9.2011
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Jaroslav Čermák
Petr Hrdý

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

Starosta: Mgr. Luboš Ţilka

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

