Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.
2013 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Pavlína Karásková, Roman Klouzek
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání žádosti o podporu neziskového vzdělávacího projektu časopisu Historický
kaleidoskop.
2. Projednání žádosti o finančního příspěvek občanského sdružení Babybox.
3. Projednání rozpočtového opatření.
4. Projednání plánu práce na rok 2014.
5. Projednání finanční odměny ředitelce MŠ, Petrovice.
6. Projednání akce „Vepřové hody“
7. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2014.
8. Projednání výměny podlahové krytiny v místnosti knihovny a ve volební místnosti.
9. Projednání ústní žádosti knihovníka o zakoupení lavičky do knihovny.
10. Projednání směrnic pro obecní budovy.
11. Projednání výběrového řízení na získání nabídek na zpracování změny Územního plánu
obce Petrovice a digitalizaci ÚP obce Petrovice.
12. Projednání podání dotace na POV HK.
13. Diskuse
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 27.11.2013, zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem. Starosta konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je
zúčastněno 6 zastupitelů, tj. 86%. Omluven byl Petr Hrdý.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
6.12.2013, Josefa Čadíka a Pavlínu Karáskovou , zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K
návrhu nebyly vzneseny žádné 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 předložil návrh na jeho doplnění a to v bodech 8-13 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 6 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 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 23.10.2013:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost o podporu neziskového
vzdělávacího projektu, časopisu Historický kaleidoskop. Starosta uvedl, že obec nedisponuje
takovými finančními prostředky, aby mohla podporovat projekty tohoto typu.
OZ žádost o podporu neziskového vzdělávacího projektu, časopisu Historický
kaleidoskop projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 6 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost o finanční příspěvek
občanského sdružení Babybox. Starosta uvedl, že obec nedisponuje takovými finančními
prostředky, aby mohla podporovat projekty tohoto typu.
OZ žádost o finanční příspěvek občanského sdružení Babybox projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 6 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/2013.
OZ rozpočtového opatření č.5/2013 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení plánu práce na rok 2014, dále OZ
vyzval k doplnění tohoto plánu. Starosta navrhl v roce 2014 realizovat
 po získání dotace z POV HK opravu fasády a výměnu oken na budově obecního úřadu,
budova č.p.104,
 opravu budovy č.p.78 v blízkosti hřbitova v Petrovicích, tato budova sloužila dříve jako
„márnice“,
 opravu místních komunikací v obci
 oprava zámkové dlažby po obci
 nové elektro vedení v části budovy č.p.24
 projektovou dokumentaci na zbývající neopravenou část budovy č.p.24
 spolupráci s farností Nový Bydžov o opravách kostela na Nebevzetí Panny Marie
 spolufinancování činností organizací v obci
OZ plán na rok 2014 projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předložil k projednání a schválení finanční odměny ředitelce
MŠ,Petrovice. Starosta předložil OZ žádost paní ředitelky MŠ, Petrovice o finanční odměnu ve
výši 8.000,-Kč. Dále uvedl, že na odměnu budou použity finanční prostředky, které MŠ dostává
na výplaty ze státního rozpočtu prostřednictvím KÚ -KHK.
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OZ žádost o finanční odměnu ředitelce MŠ, Petrovice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO –6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení akci „Vepřové hody. Starosta
uvedl, že tato akce se již tradičně koná přes vánoční svátky a účastní se jí velké množství lidí
z obce. Proto navrhl finančně podpořit tuto akcí a to tak, že obec zakoupí prase.
OZ finanční podporu akce „Vepřové hody“ v podobě koupě prasete projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení rozpočtové provizorium na rok
2014.
OZ rozpočtové provizorium na rok 2014 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výměny podlahové krytiny
v místnosti knihovny a ve volební místnosti. Starosta uvedl, že nejprve dojde k zjištění finanční
náročnosti této akce a poté bude rozhodnuto o dalším postupu.
OZ výměnu podlahové krytiny projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení ústní žádost knihovníka
knihovny
v Petrovicích o zakoupení lavice do knihovny. Starosta navrhl, aby Ing. Končický, místní
knihovník, nejprve předložil OZ cenovou nabídku a rozměry lavičky do knihovny.
OZ žádost knihovníka knihovny v Petrovicích o zakoupení lavičky do knihovny
projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0





10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení tyto směrnice:
požární poplachové směrnice obce Petrovice
požární řád ubytovny č.p.24
organizaci zabezpečení požární ochrany
začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí

OZ tyto směrnice projednalo a schválilo.
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HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh výběrového řízení na
získání nabídek na zpracování změny Územního plánu obce Petrovice a digitalizaci ÚP obce
Petrovice. Starosta uvedl, že bude vyvěšen záměr na úřední desce obce o výběrovém řízení na
zpracování změny ÚP obce Petrovice a digitalizaci ÚP obce Petrovice, dále navrhl oslovit firmy:
 Ing. arch Karel Novotný, Brožíkova 1684, Hradec Králové,
 Regio –projektový ateliér s.r.o. – Ing. arch. Jana Šejvlová, Hořická 50, Hradec
Králové
 SURPMO – Ing. arch. Alena Koutová, Ing. arch. Baťa – ČSA 219, Hradec
Králové
Termín výběrového řízení bude stanoven až po vyjádření katastrálního úřadu HK ve věci
dokončení digitalizace Petrovic.
OZ oslovení zmiňovaných firem na podání nabídky na zpracování změny ÚP obce
Petrovice a digitalizaci ÚP obce Petrovice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ seznámil s podáním žádosti na akci „Výměna oken + zateplení
vnější omítky, Obecní úřad Petrovice čp.104“ na POV HK – Obnova a údržba venkovské
zástavby a o občanské vybavenosti.
13. Diskuze.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.55 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 rozpočtového opatření č.5/2013
 plán akcí na rok 2014
 žádost o finanční odměnu ve výši 8.000,-Kč ředitelce MŠ,Petrovice
 finanční podporu akce „Vepřové hody“ v podobě koupě prasete
 rozpočtové provizorium na rok 2014
 tyto směrnice: - požární poplachové směrnice obce Petrovice
- požární řád ubytovny č.p.24
- organizaci zabezpečení požární ochrany
- začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního
nebezpečí
 oslovení firem pro získání nabídky zpracování změny Územního plánu obce Petrovice a
digitalizaci ÚP obce Petrovice:
 Ing. arch Karel Novotný, Brožíkova 1684, Hradec Králové
 Regio –projektový ateliér s.r.o. – Ing. arch. Jana Šejvlová, Hořická 50,Hradec
Králové,
 SURPMO – Ing. arch. Alena Koutová, Ing. arch. Baťa – ČSA 219, Hradec
Králové
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 žádost o podporu neziskového vzdělávacího projektu, časopisu Historický kaleidoskop
 žádost o finanční příspěvek občanského sdružení Babybox
Zastupitelstvo odkládá:
 výměnu podlahové krytiny v místnosti knihovny a ve volební místnosti
 žádost knihovníka knihovny v Petrovicích o zakoupení lavičky do knihovny
Zastupitelstvo se seznamuje
 s podáním žádosti na akci „Výměna oken + zateplení vnější omítky, Obecní úřad
Petrovice čp.104“ na POV HK – Obnova a údržba venkovské zástavby a o občanské
vybavenosti.
Zápis byl vyhotoven dne: 10.12.2013
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

