Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.9.
2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Roman Klouzek
Ostatní: Dobrozemský M, Karásek J.
Program zasedání :
1. Projednání rozpočtového opatření.
2. Projednání víceprací při opravě komunikace ve směru na Petrovičky.
3. Projednání víceprací při opravě budovy obecního úřadu.
4. Projednání financování výměny oken na budově v majetku mysliveckého sdružení Starý
Háj Petrovice.
5. Projednání návrhu dohody o spoluvyužívání objektu mysliveckého sdružení Starý Háj
Petrovice.
6. Projednání návrhu na proplacení pohárů při konání turnaje v nohejbale v Petrovicích.
7. Projednání návrhu stavby pro novou výstavbu u 4 RD v Petrovicích.
8. Projednání návrhu věcného břemene ve věci plynového vedení ke RD v Petrovicích.
9. Projednání návrhu nabídky na spolupráci na sběr obnošeného oblečení .
10. Projednání spolufinancování akce „Zábavné odpoledne nejen pro děti“.
11. Projednání konání akce „Drakiáda“.
12. Projednání žádosti Knihovny města Hradec Králové o dotaci na nákup knih do
výměnných fondů.
13. Projednání žádosti členů Klubu přátel Petrovic o dotaci na nákup krůty.
14. Projednání nového stojanu k budově OÚ Petrovice.
15. Projednání odměny stavebnímu dozoru pro obecní budovy.
16. Projednání návrhu na zajištění dopravy na akci „ výlet do Polska“.
17. Diskuse.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 19.9.2014, zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem. Starosta 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
30.9.2014, Josefa Čadíka a Pavlínu Karáskovou, 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 12-17 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 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 15.8.2014:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce předložil k projednání a schválení rozpočtového opatření č.3.
OZ rozpočtové opatření č.3 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení vícepráce při opravě
komunikace ve směru na Petrovičky. Starosta uvedl, že se jedná o práce, které budou realizované
při opravě komunikace na Petrovičky po realizaci vodovodu na Petrovičky. Jedná se o práce,
které zvyšují bezpečnost úseku kolem komunikace proti vodě, která zaplavuje tento úsek
v období jara. Jedná se o částku 39.363,7 bez DPH.
OZ projednalo a schválilo vícepráce při opravě komunikace ve směru na Petrovičky ve
výši 39.363,7 bez DPH.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení vícepráce při opravě budovy
obecního úřadu. Práce budou realizovány na základě soupisu prací a smlouvy o dílo firmou
JOKAS s.r.o., Bydžovská Lhotka, která realizovala akci „ Výměna oken a nová fasáda na budově
OÚ Petrovice“. Finanční náklady na uvedenou akci „Stavební opravy budovy obecního úřadu
čp.104 v Petrovicích“ jsou ve výši 20.537,3-Kč bez DPH.
OZ projednalo a schválilo akci „Stavební opravy budovy obecního úřadu čp.104 v
Petrovicích“ firmou JOKAS s.r.o. , Bydžovká Lhotka ve výši 20.537,3-Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení financování výměny oken na
budově v Petrovicích, která je v majetku mysliveckého sdružení Starý Háj Petrovice. Starosta
předal slovo zástupcům mysliveckého sdružení, p. J.Karáskovi a p.M.Dobrozemskému, kteří OZ
seznámili s jednotlivými nabídkami na nová okna a vchodové dveře. Starosta navrhl přispět
mysliveckému sdružení částku ve výši 40.000,-Kč, která bude použita na výměnu oken, popř.
jiné opravy u budovy v Petrovicích, která je v majetku mysliveckého sdružení Starý Háj
Petrovice.
OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 40.000,-Kč na výměnu oken, popř.
jiné opravy na budově v Petrovicích, který je v majetku mysliveckého sdružení Starý Háj
Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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5. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení dohodu o spoluvyužívání
objektu v Petrovicích, který je majetkem mysliveckého sdružení Starý Háj Petrovice. Starosta
uvedl, že myslivecké sdružení umožní obci bezplatné využívání budovy.
OZ projednalo a schválilo dohodu o bezplatném spoluvyužívání objektu v Petrovicích,
který je v majetku mysliveckého sdružení Starý Háj Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na proplacení pohárů
při konání turnaje v nohejbale v Petrovicích. Starosta uvedl, že této sportovní akce, konané
počátkem září na hřišti v Petrovicích, se účastnili občané obce a to jak aktivně, tak pasivně.
Starosta navrhl proplatit poháry do výše 800,-Kč.
OZ projednalo a schválilo proplacení pohárů na turnaj v nohejbale v Petrovicích ve výši
800,-Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrhu stavby pro novou
výstavbu u 4 RD v Petrovicích. Místostarostka navrhla zachovat podmínky pro nové stavby v této
lokalitě, které byly již schváleny pro stávající 4RD.
OZ projednalo a schválilo zachovat podmínky pro nové stavby v lokalitě horní část obce
Petrovice, které byly již schváleny pro stávající 4RD.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1 (Luboš Žilka)
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh věcného břemene ve
věci plynového vedení ke RD v Petrovicích.
OZ projednalo a schválilo návrh věcného břemena ve věci plynového vedení ke 4RD
v Petrovicích.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh nabídky na spolupráci
na sběr obnošeného oblečení. Starosta předložil nabídky firmy Pavel Vondrášek a firmy
Revenge,a.s. . Starosta uvedl, že zmiňované firmy nabízí bezplatné umístění kontejneru na
obnošené oblečení. Starosta navrhl podpořit tuto akci a umístit kontejner na obnošené oblečení
v prostorách sběrného dvora.
OZ projednalo a schválilo návrh nabídky na spolupráci s firmou Revenge, a.s. na sběr
obnošeného oblečení.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení spolufinancování akce
„Zábavné odpoledne nejen pro děti“. Starosta uvedl, že zmiňovaná akce je realizována ve
spolupráci s MŠ, Petrovice a spolkem Petrovický Senior. Součástí této akce bude den otevřených
dveří Obecního úřadu Petrovice, aby si zájemci mohli prohlédnout zrekonstruovanou budovu
obecního úřadu. Pro účastníky je připraven doprovodný program a pro děti soutěže. Starosta
navrhl podpořit tuto akci finančně.
OZ projednalo a schválilo finanční podporu akci „Zábavné odpoledne nejen pro děti“.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Drakiáda“.
Starosta uvedl, že OZ tuto akci pořádá již tradičně a tato akce není finančně náročná. Proto navrhl
také tuto akci finančně podpořit.
OZ projednalo a schválilo konání akce „Drakiáda“.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádosti Knihovny města
Hradec Králové o dotaci na nákup knih do výměnných fondů. Starosta uvedl, že obec Petrovice
již v minulých letech podpořila Knihovnu města HK, která zajišťuje knihy do obecní knihovny,
proto navrhl schválit dotaci na nákup knih do výměnných fondů ve výši 4.000,-Kč.
OZ projednalo schválilo žádost Knihovny města HK o dotaci na nákup knih do
výměnného fondu ve výši 4.000,-Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost členů Klubu přátel
Petrovic o dotaci na nákup krůty. Starosta uvedl, že členové Klubu přátel Petrovic zdarma
pracovali v obecních lesích při sázení nových stromků a poklidili prostory ČOV. Starosta navrhl
koupi krůty pro členy Klubu přátel Petrovic.
OZ projednalo schválilo koupi krůty pro členy Klubu přátel Petrovic za práci prováděnou
pro obec.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nový stojanu k budově OÚ
Petrovice. Starosta uvedl, že po zrealizování nové fasády na budově OÚ Petrovice by se poštovní
schránka a informační tabule neumísťovaly na novou fasádu, ale byl by vytvořen stojan před
vchodovými dveřmi, kde by poštovní schránka a informační tabule byly umístěny.
OZ projednalo a schválilo nový stojan k budově OÚ Petrovice na poštovní schránku a na
informační tabule.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
.
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15. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení odměny stavebnímu dozoru
pro obecní budovy. Starosta uvedl, že J.Čadík , stavební dozor pro obecní budovy, dennodenně
dohlíží nad realizací staveb v obci a využívá k tomu i své soukromé prostředky. Z tohoto důvodu
starosta navrhl ohodnotit práci stavebnímu dozoru částkou 10.000,-Kč.
OZ projednalo a schválilo ohodnocení práce stavebnímu dozoru J. Čadíkovi
částkou 10.000,-Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1(Josef Čadík)
16. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na zajištění dopravy na
akci „ výlet do Polska“ , který pořádá klub Petrovický senior. Starosta uvedl, že finanční pomoc
klubu Petrovický senior při zajišťování akcí byla již schválena OZ.
OZ projednalo a schválilo zajištění dopravy na akci „ výlet do Polska“.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17. Diskuse.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.45 hod
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 rozpočtové opatření č.3
 vícepráce při opravě komunikace ve směru na Petrovičky ve výši 39.363,7 bez DPH.
 akci„Stavební opravy budovy obecního úřadu čp.104 v Petrovicích“ firmou JOKAS s.r.o.
, Bydžovká Lhotka ve výši 20.537,3-Kč bez DPH
 finanční příspěvek ve výši 40.000,-Kč na výměnu oken, popř. jiné opravy na budově
v Petrovicích, který je v majetku mysliveckého sdružení Starý Háj Petrovice.
 dohodu o bezplatném spoluvyužívání objektu v Petrovicích, který je v majetku
mysliveckého sdružení Starý Háj Petrovice
 proplacení pohárů na turnaj v nohejbale v Petrovicích do výše 800,-Kč
 zachovat podmínky pro nové stavby v lokalitě horní část obce Petrovice, které byly již
schváleny pro stávající 4RD
 návrh věcného břemena ve věci plynového vedení ke 4RD v Petrovicích
 návrh nabídky na spolupráci s firmou Revenge, a.s. na sběr obnošeného oblečení
 finanční podporu akci „Zábavné odpoledne nejen pro děti“
 konání akce „Drakiáda“
 žádost Knihovny města HK o dotaci na nákup knih do výměnného fondu ve výši 4.000,Kč
 koupi krůty pro členy Klubu přátel Petrovic za práci prováděnou pro obec
 nový stojan k budově OÚ Petrovice na poštovní schránku a na informační tabule
 ohodnocení práce stavebnímu dozoru J. Čadíkovi částkou 10.000,-Kč
 zajištění dopravy na akci „ výlet do Polska“.
Zápis byl vyhotoven dne: 7.10.2014
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

