Usnesení z 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
30.1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.

Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje usnesení:
 č.1 volí ověřovateli zápisu Josefa Čadíka a Miroslava Šarouna a zapisovatelem
RNDr.Lucii Jirsákovou
 č.2 program 4.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 3.veřejného zasedání OZ ze dne 19.12.2014
 č.5 žádost o finanční příspěvek na poskytování sociální rané péče Středisku pro
ranou péči Liberec,o.p.s. ve výši 5.000,-Kč
 č.6. konání akce „Maškarní karneval pro děti“ a finanční zajištění této akce
 č.7 konání akce „Jarní zábava“ a finanční zajištění této akce do částky 10.000,-Kč
 č.8 odložení schválení výše nájemného pro kadeřnictví v prostorách budovy OÚ
 č.9 zastavení pořízení Změny č.1 ÚP Petrovice a opětovně schvaluje vytvoření
nového územního plánu obce Petrovice jako na svém zasedání ze dne 30.5.2014
 č.10 starostu obce, Mgr. Luboše Žilku, jako zástupce obce pro jednání
s pořizovatelem ÚP obce Petrovice
 č.11 vytvoření pětičlenné komise pro opravu budovy „márnice“ ve složení J.
Čadík, M. Šaroun, L.Žilka, Z.Kolářová, L. Jirsáková
 č.12 oslovení tří firem a zadávací dokumentaci pro vytvoření nabídek na opravu
budovy“márnice“:
 Stavos Nechanice s.r.o. se sídlem Hradecká 336,50315
Nechanice ,
 Václav Matějka se sídlem Šaplava 24, 503 54 Ohnišťany
 Jokas s.r.o. se sídlem Bydžovská Lhotka 16, 504 01 Nový
Bydžov
 č.13 provést přestavbu budovy čp.24 pomocí vlastních finančních prostředků
 č.14 vytvořit studii odborných architektem o možném uzpůsobení bytových
jednotek v prostorách budovy čp.24
 č.15 opravu studně u budovy čp.24 – stavební práce
 č.16 osazení studně ozdobným kováním
 č.17 odložení vytvoření kovaného informačního totemu
 č.18 jednání s p.Vávrou o finančních podmínkách možného odkupu nemovitostí
 č.19 opravu výpusti rybníka za koupalištěm
 č.20 vytvoření projektové dokumentace na vytvoření přípojek k ČOV pro 2 RD
v dolní části obce Petrovice
 č.21 financování přestavby přívěsného vozíku požární stříkačky PS 12 a využívat
vozík pro zásah nejen u požáru ale i u povodní
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č.22 finanční příspěvek na lyžařský kurz v roce 2015 pro děti z obce navštěvující
ZŠ Skřivany ve výši 1500,-Kč na dítě
č.23 výši poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015












500,-Kč za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice
a Kanice
500,-Kč stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

č.24 poplatky ze psů na rok 2015: poplatek za prvního psa činí 100,-Kč a za
druhého a každého dalšího psa téhož majitele 100,-Kč.
č.25 odložení žádosti o odkup obecní sekačky značky Viking z důvodů zjištění
technického stavu a finanční hodnoty nevyužívané sekačky
č.26 odložení žádosti p. Borůvky o zaměstnání u obce Petrovice z důvodů, že
doposud nejsou známy podmínky zaměstnávání lidí z VPP
č.27 zakoupení notebooku pro starostu obce
č.28 nabídku na svoz bioodpadů firmou OK zahrady s.r.o.
č.29 pověření starosty obce podpisem smlouvy na svoz bioodpadu s firmou OK
zahrady s.r.o.
č.30 realizaci kovaných prvků v MŠ, Petrovice – vstupní branky,vrat, jedno
plotové pole k budově MŠ a poštovní schránky
č.31 vysázení nové zeleně k pletivovému plotu v MŠ, Petrovice

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje usnesení:
 žádost o finanční příspěvek útulku na Vysočině se sídlem v Polné
 žádost o připojení k mezinárodní kampani“Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 s plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 19.12.2014
 s rozpočtovým opatřením č.6/2014
Zápis byl vyhotoven dne: 6.2.2015
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
dne ...........................................
Miroslav Šaroun
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka

