Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.4.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Ţilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman
Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák
Ostatní:
p.Mach, p.Machová, p. Jurička, p. Šaroun, p. Šafka, p. Šoufek, p. Erban
Program zasedání :
1. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č.1/2012 kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č.1/2011.
2. Projednání návrhu kupní smlouvy na pozemky u prasečáky.
3. Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z
Krajského programu obnovy venkova dotační titul 1.
4. Projednání návrhu na zakoupení travní sekačky.
5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí darovací se Společnou Cidlinou.
6. Projednání umístění bezdrátové technologie na budově MŠ, Petrovice.
7. Projednání návrhu na zhotovení ţelezných závor na lesní cesty.
8. Projednání návrhu na delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti VAK
HK.
9. Projednání návrhu na uzavření mandátní smlouvy s p. Kalouskovou.
10. Projednání návrhu na vytvoření kanalizačního řádu v obci Petrovice.
11. Projednání návrhu na zastupování obce ve věci převodu pozemků z MNV Petrovice
na obec Petrovice.
12. Projednání návrhu na způsob odměňování lesního hospodáře.
13. Projednání dopravně – bezpečnostní situace v obci.
14. Projednání návrhu na pořízení geoportálu pro obec.
15. Projednání opravy elektrohodin.
16. Projednání schválení závěrečného účtu obce za rok 2011.
17. Projednání a schválení návrhu opravy lesních cest.
18.Projednání a schválení výměny nových oken na budově OÚ, budově č.p.104.
19. Projednání a schválení ţádosti MŠ, Petrovice o schválení kritérií pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ, Petrovice
20. Projednání a schválení ţádosti MŠ, Petrovice o uzavření MŠ, Petrovice v období
letních měsíců.
21.Projednání a schválení na delegování zástupce obce na jednání s Ing.Tomáškem.
22. Projednání a schválení likvidace hasičské Avie
23. Diskuze
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 3.4.2012. Konstatoval , ţe OZ je usnášení schopné, jelikoţ je zúčastněno 7
zastupitelů, tj. 100%.

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
11.4.2012, Jaroslava Čermáka a Petra Hrdého, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K návrhu
nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL 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 17-23 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 2.3.2012:
 Úkoly byly splněny.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.4.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh obecně závazné vyhlášky
č.1/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů.
OZ návrh vyhlášky projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh kupní smlouvy na pozemky
č. 488/9, 488/10,488/11,147/7,147/1,153. Záměr na odkup pozemků byl vyvěšen 28.2.2012.
Kupujícím je Gabriela Poláková z Měníka. Cena prodávajících pozemků je obvyklá v místě,
cena za 1 m2 pozemkové parcely 35,-Kč, za 1 m2 stavební parcely 60,- Kč. Jedná se o pozemky
dříve vyuţívané k zemědělským účelům, na nichţ stojí zemědělská budova, která není v majetku
obce. Tato budova je ve velmi špatném technickém stavu a tímto prodejem se snaţíme o zajištění
bezpečnosti občanů v této lokalitě. Pozemky budou slouţit zemědělské činnosti, podnikatelský
záměr je odchovávat hovězí dobytek.
OZ návrh smlouvy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova dotační titul 1Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti., smlouva č.
POV2015/105/NB/INV. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory, ve výši
570 000,-Kč, na realizaci projektu s názvem Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské
školy Petrovice, včetně opravy skladu.
OZ návrh smlouvy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení výběrovou komisu pro realizaci
projektu, která bude postupovat podle vydané směrnice obce. Starosta navrhl tříčlennou komisi
ve sloţení starosta Mgr. Luboš Ţilka, místostarosta RNDr. Lucie Jirsáková, zastupitel Josef
Čadík.
OZ návrh výběrové komise projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.4.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na zakoupení travní sekačky.
OZ návrh projednalo a schválilo.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí
darovací se Společnou Cidlinou a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je darování dětského hřiště
v období 1.7.2015 do 31.12.2015.
OZ návrh smlouvy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh o umístění bezdrátové
technologie na budově MŠ, Petrovice. Záměr byl vyvěšen 16.3.2012. Starosta předloţil OZ dvě
nabídky, návrh firmy PH-Net a firmy NET 2U. OZ nabídky obou firem projednalo a dalo
přednost nabídce firmy Net 2U, se sídlem Valdštejnovo náměstí 76, 506 01 Jičín.
OZ návrh projednalo a schválilo nabídku firmy Net 2U.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0.
7. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na zhotovení ţelezných
závor na lesní cesty z důvodů vyšší bezpečnosti obecního majetku.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na delegování zástupce obce
na valnou hromadu společnosti VAK HK, která se bude konat 13.6.2012. OZ navrhlo delegovat
starostu obce Mgr. Luboše Ţilku.
OZ delegování starosty projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení uzavření mandátní smlouvy s paní
Irenou Kalouskovou. Předmětem smlouvy je, ţe mandantář, Irena Kalousková, zařídí technickoprovozní činnosti při provozování kanalizace a čistírny odpadních vod v obci. Cena prací je
stanovena ve výši 2000,- Kč za měsíc.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.4.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
10. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení vytvoření kanalizačního řádu v
obci Petrovice.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na zastupování obce ve věci
převodu pozemků z MNV Petrovice na obec Petrovice. OZ pověřilo starostu Mgr. Luboše Ţilku
k zjištění postupu převodu pozemků z MNV Petrovice na obec Petrovice.
OZ projednalo a schválilo pověření starosty.
HLASOVÁNÍ : PRO –7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na způsob odměňování
lesního hospodáře. Starosta navrhl zachovat odměňování za rok 2011 dle smlouvy. Jedná se o
odměny dle vyhlášky + 10% ze zisku prodaného dřeva.
OZ návrh odměňování za rok 2011 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta uvedl, ţe v roce 2012 je dle vyhlášky č.423 ze dne 15.12.2011 odměna za 1 ha
1,2Kč. Výpočet odměny lesního hospodáře je tedy podle vyhlášky: počet dní kalendářním roce *
1,2 * počet ha. Dále navrhl, aby smlouva o částce za zisk z prodeje dřeva byla předloţena ke
konci roku 2012 a OZ smlouvu poté projedná.
OZ návrh odměňování na rok 2012 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení dopravně – bezpečnostní situaci
v obci. Starosta přednesl OZ a hostům moţnosti řešení dopravně-bezpečnostní situace v obci
Petrovice. Po diskuzi OZ a hostů bylo rozhodnuto, ţe obec Petrovice nebude řešit dopravněbezpečnostní situaci ţádnou technickou úpravou na provozu pozemní komunikaci v majetku SUS
HK(bezpečnostní radar, přechod pro chodce, dopravná značení, atd.) Pouze se zvýší kontroly od
Policie ČR, která bude na tuto skutečnost upozorněna.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

14. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení na pořízení geoportálu pro obec
Petrovice. Dále navrhl odloţit tento bod z důvodů zjištění podrobnějších informací o geoportálu.
OZ návrh projednalo a odloţilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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15. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh opravy elektrohodin.
Předpokládána výše nákladů je 7500,-Kč.
OZ návrh opravy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

16. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení závěrečný účet obce za rok 2011.
Starosta předal slovo p.Zubrové, účetní obce. P. Zubrová seznámila OZ s hospodařením obce
v roce 2011. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Petrovice za rok
2011 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2011 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

17. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrhu opravy lesních cest.
Starosta uvedl, ţe je nutné opravit cesty z důvodů průjezdnosti těţké techniky pro těţbu
dřeva.Výše oprav činí cca 70.000,-Kč.
OZ návrh opravy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

18. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh výměny nových oken na
budově OÚ, budově č.p.104. Starosta navrhl odloţit tento bod na další jednání z důvodů zjištění
cenových nabídek oken.
OZ návrh projednalo a odloţilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 1

19. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení ţádost MŠ, Petrovice o schválení
kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ, Petrovice.
OZ ţádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

20. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení ţádost MŠ, Petrovice o uzavření
MŠ, Petrovice v období 16.7. do 19.8.2012, popř. od 9.7. do 15.7. 2012 dle počtu dětí.
OZ ţádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

21. Starosta obce OZ předloţil projednání a schválení návrh na delegování zástupce obce
na jednání s Ing.Tomáškem. Byli pověřeni dva zástupci obce, starosta Mgr.Luboš Ţilka a
místostarosta RNDr. Lucie Jirsáková.
OZ delegování starosty a místostarosty projednalo a schválilo.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
11.4.2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

22. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení likvidace hasičské Avie z důvodů,
ţe uvedené vozidlo se nepodařilo prodat a tento rok je potřeba zajistit STK a další opravy
vozidla.Starosta navrhl pověřit zastupitele Jaroslava Čermáka k likvidaci hasičské Avie na
vrakovišti.
OZ návrh zrušení Avie a delegování J.Čermáka projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

23. Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.05 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.4.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
 návrh kupní smlouvy na pozemky č. 488/9, 488/10,488/11,147/7,147/1,153. Cena
prodávajících pozemků je obvyklá v místě, cena za 1 m2 pozemkové parcely 35,-Kč, za
1 m2 stavební parcely 60,- Kč
 návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského
programu obnovy venkova dotační titul 1- Obnova a údrţba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti ve výši 570 000,-Kč, smlouva č. POV2015/105/NB/INV
 výběrovou komisi pro realizaci projektu, která bude postupovat podle vydané směrnice
obce. Tříčlennou komise bude ve sloţení starosta Mgr. Luboš Ţilka, místostarosta
RNDr. Lucie Jirsáková, zastupitel Josef Čadík
 zakoupení travní sekačky
 návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací se Společnou Cidlinou a obcí Petrovice.
Předmětem smlouvy je darování dětského hřiště
 schválení návrh o umístění bezdrátové technologie na budově MŠ, Petrovice firmy NET
2U
 návrh na zhotovení ţelezných závor na lesní cesty
 uzavření mandátní smlouvy s paní Irenou Kalouskovou. Předmětem smlouvy jsou
technicko-provozní činnosti při provozování kanalizace a čistírny odpadních vod
v obci.
 vytvoření kanalizačního řádu v obci Petrovice.
 návrh na způsob odměňování lesního hospodáře za rok 2011
 návrh na způsob odměňování lesního hospodáře na rok 2012
 zajištění dopravně-bezpečnostní situace v obci zvýšenou kontrolou Policie ČR
 návrh opravy elektrohodin
 závěrečný účet obce Petrovice za rok 2011 a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2011 bez výhrad
 návrhu opravy lesních cest ve výši cca 70 000,-Kč
 ţádost MŠ, Petrovice o schválení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ, Petrovice
 ţádost MŠ, Petrovice o uzavření MŠ, Petrovice v období 16.7. do 19.8.2012, popř. od
9.7. do 15.7. 2012 dle počtu dětí
 likvidaci hasičské Avie na vrakovišti
Zastupitelstvo obce odkládá:
 pořízení geoportálu pro obec Petrovice
 návrh výměny nových oken na budově OÚ, budově č.p.104

OZ pověřuje:
 starostu obce k zastupování obce na valné hromadě společnosti VAK HK, která se bude
konat 13.6.2012
 starostu k zjištění podmínek převodu pozemků z MNV Petrovice na obec Petrovice
 starostu a místostarostu obce k jednání s Ing. Tomáškem
 zastupitele Jaroslava Čermáka k likvidaci hasičské Avie

Zápis byl vyhotoven dne: 16.4.2012
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé: Jaroslav Čermák
Petr Hrdý

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

Starosta: Mgr. Luboš Ţilka

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

