Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.9.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Roman Klouzek
Ostatní: p. Bartoníčková, p. Šaroun
Program zasedání :
1. Projednání opravy obecního počítače.
2. Projednání schválení Rozvojového plánu obce Petrovice na období 2013-2020.
3. Projednání výše finančního příspěvku okolních obcí na žáky MŠ, Petrovice na rok
2012.
4. Projednání výše stočného pro podnikající subjekty v obci.
5. Projednání znění obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti na základě zákona č. 338/2012Sb.
6. Projednání výše schvalování rozpočtového opatření v pravomoci starosty.
7. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2012.
8. Projednání opravy a nátěrů žlabů a svodů na budově MŠ,Petrovice.
9. Projednání výše stočného pro majitele budov sloužících k rekreaci.
10. Projednání realizace venkovních WC na hřišti Petrovice.
11. Projednání opravy a nátěrů žlabů a svodů na budově č.p.24.
12. Projednání opravy kabeláže na veřejné osvětlení před p. Poustevníkem – novostavby
v horní části obce.
13. Projednání výměny dvířek u rozvodné skříně světel před budovu obecného úřadu.
14. Projednání akce „Schůze klubu přátel Petrovic“.
15. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrovice od 1.1.2012 27.8.2012 ze dne 27.8.2012.
16. Diskuze
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 7.9.2012. Konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 7
zastupitelů, tj. 100%.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
18.9.2012, Jaroslava Čermáka a Josefa Čadíka, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, 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 předložil návrh na jeho doplnění a to v bodech 9 -16 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
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Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 7.8.2012:
 Úkoly byly splněny
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce předložil k projednání a schválení návrh opravy obecního počítače.
Uvedl, že se jedná o opravu ve výši cca 10.000,-Kč.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení Rozvojový plán obce
Petrovice na období 2013-2020, který byl zpracován Společnou CIDLINOU. Součástí
rozvojového plánu je i dotazník občanů. Občané byli informování o možnosti nahlédnutí a
připomínkování Rozvojového plánu.
OZ rozvojový plán projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 e
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši finančního příspěvku
okolních obcí na žáky MŠ, Petrovice na rok 2012. Starosta uvedl, že na jedno dítě činí příspěvek
5688,-Kč za kalendářní rok. Dále starosta uvedl, že výše příspěvku vychází z nákladů MŠ,
Petrovice z loňského roku.
OZ výši finančního příspěvku projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši stočného pro podnikající
subjekty v obci. Starosta uvedl, že OZ schválilo dne 2.3.2012 výši stočného 6 Kč za 1 m3 . Výše
stočného se odvíjí od počtu zaměstnanců. Pro firmu NOVOS Nová Paka s provozovnou
Petrovice čp. 57 činí 218 m3, pro provozovnu Zdeněk Vokál –TRUHLÁŠTVÍ , Petrovice čp.45
činí 26 m3, pro provozovnu Miroslav Štefan- klempírna a lakovna, Petrovice čp.58, činí 26 m3,
pro provozovnu HRUŠKA spol.s.r.o. , Petrovice čp.34 činí 36 m3, pro provozovnu České pošty
s.p., Petrovice čp.104 činí 18 m3.
OZ návrhy smluv projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh znění obecně závazné
vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na základě zákona č.
338/2012Sb. Dále uvedl, že je nutné dohledat podklady ke zrušení stávající vyhlášky. Proto
navrhl odložit tento bod na další jednání OZ
OZ návrh znění vyhlášky projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši schvalování rozpočtového
opatření v pravomoci starosty. Starosta uvedl, že je nutné každý měsíc schvalovat rozpočtové
opatření. Proto navrhl, že by OZ, které se neschází každý měsíc, bylo seznamováno
s rozpočtovým opatřením. OZ návrh projednalo a pověřilo starostu schvalováním rozpočtových
opatření do výše 100.000,-Kč na jednu rozpočtovou položku.
OZ projednalo a schválilo pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření do
výše 100.000,-Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení rozpočtového opatření
č. 3/2012.
OZ rozpočtové opatření projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO –7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na opravu a nátěr žlabů a
svodů a dalších drobných prací na budově MŠ, Petrovice. Starosta uvedl, že při realizaci nové
fasády budovy MŠ, bylo zjištěno, že některé žlaby a svody korodují. Opravu a nátěr žlabů bude
provádět firma JOKAS z Bydžovké Lhotky. Tato oprava bude zadána firmě JOKAS z důvodů
šetření finančních prostředků za využití stávajícího lešení.
OZ opravu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši stočného pro majitele
budov sloužících k rekreaci. Starosta uvedl, že OZ schválilo dne 2.3.2012 výši stočného 6 Kč za
1 m3 . Starosta navrhl výši stočného pro budovy sloužící k rekreaci jako za jednoho trvale
bydlícího občana, tedy 35 m3/1rok.
OZ projednalo a schválilo 35 m3 / 1rok jako výši stočného pro budovy sloužící k rekreaci.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na realizaci venkovních
WC na hřišti Petrovice. Starosta uvedl, že se WC bude realizovat v buňce u Klubu přátel Petrovic
a na samotné realizaci WC se budou podílet členové klubu. Dále starosta uvedl, že by obec
finančně podpořila tuto realizaci.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh opravy a nátěrů žlabů a
svodů na budově č.p.24. OZ pověřilo starostu a místostarostu k vytvoření rozpočtu a zjištění
nabídek firem.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravy kabeláže na veřejné
osvětlení před p. Poustevníkem – novostavby v horní části obce.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výměnu dvířek u rozvodné
skříně světel před budovu obecného úřadu. Starosta uvedl, že dvířka jsou shnilá a je nutná
výměna.
OZ výměnu dvířek projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „ Schůze klubu přátel
Petrovic“. Akce se bude konat na hřišti v Petrovicích. Starosta uvedl, že obec zajistí občerstvení
pro účastníky akce.
OZ konání akce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Petrovice od 1.1.2012 27.8.2012 ze dne 27.8.2012. Starosta uvedl, že nebyly
nalezeny žádné nedostatky v hospodaření obce.
OZ zápis projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.35 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 opravu obecního počítače
 Rozvojový plán obce Petrovice na období 2013-2020
 výši finančního příspěvku okolních obcí na žáky MŠ, Petrovice na rok 2012
 výši stočného pro podnikající subjekty v obci:
 Pro firmu NOVOS Nová Paka s provozovnou Petrovice 57 činí 218 m3
 pro provozovnu Zdeněk Vokál –TRUHLÁŠTVÍ , Petrovice 45 činí 26 m3
 pro provozovnu Miroslav Štefan- klempírna a lakovna, Petrovice 58, činí 26 m3
 pro provozovnu HRUŠKA spol.s.r.o. , Petrovice 34 činí 36 m3
 pro provozovnu České pošty s.p., Petrovice 104 činí 18 m3
 pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření do výše 100.000,-Kč
 opravu a nátěr žlabů, svodů a dalších drobných prací na budově MŠ, Petrovice
 35 m3 / 1rok jako výši stočného pro budovy sloužící k rekreaci
 realizaci venkovních WC na hřišti Petrovice
 opravy kabeláže na veřejné osvětlení před p. Poustevníkem – novostavby v horní části
obce
 výměnu dvířek u rozvodné skříně světel před budovu obecného úřadu
 konání akce „Schůze klubu přátel Petrovic“
 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrovice od 1.1.2012 27.8.2012 ze dne
27.8.2012.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 starostu a místostarostu k vytvoření rozpočtu a zjištění nabídek firem na opravu a nátěr
žlabů a svodů na budově čp.24
Zastupitelstvo obce odkládá:
 znění obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
na základě zákona č. 338/2012Sb.
Zápis byl vyhotoven dne: 21.9.2012
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé: Jaroslav Čermák
Josef Čadík

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

