Zápis z 8. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
24.7. 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 8.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 7.veřejného zasedání OZ ze dne 16.6.2015
 č.5 zachování podmínek nájmu a prodloužení nájmu p. B. J. a p. D. Š. na byt č.2
v budově čp.24 v Petrovicích
 č.6 zachování podmínek nájmu a prodloužení nájmu p. L. B. na byt č.3 v budově
čp.24 v Petrovicích
 č.7 prodloužení termínu oplocení asfaltového hřiště
 č.8 dohodu o pracovní činnosti s p. B. J. na 1 hodinu týdně, výše měsíční odměny
320,-Kč, s platností od 1.8.2015
 č.9 dohodu o pracovní činnosti s p. J.Š. na 4 hodiny týdně, výše měsíční odměny
1280,-Kč, s platností od 1.8.2015
 č.10 dohodu o pracovní činnosti s p. M.K. na 2,5 hodin týdně, výše měsíční
odměny 800,-Kč, s platností od 1.8.2015
 č.11 dohodu o pracovní činnosti s p. E.D. na 1 hodinu týdně, výše měsíční odměny
320,-Kč, s platností od 1.8.2015
 č.12 úpravu místní komunikace směrem k Farskému lesu
 č.13 úpravy územního plánu obce Petrovice horní část obce Petrovice: úpravy
v zóně Z2 – rozšíření podél místní komunikace ve směru k nemovitosti p. Děda
 č.14 úpravy územního plánu obce Petrovice horní část obce Petrovice: vyjmutí
v zóně Z2 vpravo od místní komunikace ve směru k nemovitosti pana Děda
 č.15 úpravy územního plánu obce Petrovice horní část obce Petrovice: změna zóna
Z6 z plochy veřejné zeleně na plochu bydlení
 č.16 úpravy územního plánu obce Petrovice v horní části obce Petrovice: úprava
zóny Z3, Z6, Z4 – zarovnání se zónou Z2
 č.17 úpravy územního plánu obce Petrovice v dolní části obce Petrovice: vyjmutí
zóny Z5 z plochy výrobních služeb a skladů
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................
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č.18 odložení žádosti mysliveckého sdružení Starý Háj Petrovice o odkup
pozemku
č.19 opravu sklepních prostorů v budově čp.24 v Petrovicích
č.20 nabídku firmy ČEZ k odběru elektrické energie pro obecní budovy
č.21 doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu o dílo s ing. Liborem Žilkou na
vytvoření projektové dokumentace – Stavební úpravy z ubytovny na byty

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje:
 s rozpočtovým opatřením č.4/2015.
 s obsahem stížnosti, objekt bývalé čerpací stanice v obci Petrovice, a s místním
prošetřením
Zápis byl vyhotoven dne: 31.7.2015
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

