Usnesení z 14. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
1.3. 2016 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 14.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 13.veřejného zasedání OZ ze dne 28.1.2016
 č.5 obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu
 č.6 veřejno-právní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2016 mezi obcí Petrovice a
Římskokatolickou farností – děkanství Nový Bydžov ve výši 12.100,.Kč na
vypracování projektové dokumentace na statické zajištění poruch čelního průčelí
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Petrovicích
 č.7 veřejno-právní smlouvu o poskytnutí dotace č.1/2016 mezi obcí Petrovice a
Mysliveckým spolkem Starý háj výši 48.000,-Kč na zateplení budovy a zhotovení
fasády na budově čp.32 v Petrovicích
 č.8 žádost Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod pozemku p.p.č.339/2 v k.ú.
Petrovice
 č.9 finanční zajištění akce MDŽ obcí Petrovice a organizační zajištění klubem
Petrovický Senior
 č.10 rozšířit pasport místních komunikací o dopravní značení v obci, místní kanalizaci
a místní sítě
 č.11 pokácení dvou vzrostlých a uschlých topolů na hřišti v Petrovicích na pozemku
p.č. 423/11 v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova
 č.12 pokácení vzrostlé a uschlé hrušně na pozemku p.č.734 v k.ú.Petrovice u Nového
Bydžova
 č.13 pokácení tří vzrostlých a uschlých jabloní na pozemku p.č. 729, 489/2
v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova
 č.14 vytvoření projektového dokumentace na obnovu zeleně v obci z důvodů žádosti o
dotaci ČEZ
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č.15 napojení nemovitosti na pozemku p.č. 496/30 v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova
dle stavebního záměru p. P. H. do řádu místní kanalizace
č.16 projektovou dokumentaci p.P. H. na pozemku p.č.496/30 v k.ú.Petrovice u
Nového Bydžova.
č.17 napojení nemovitosti na pozemku p.č. 496/29 v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova
dle stavebního záměru p. L.Ž do řádu místní kanalizace
č.18 projektovou dokumentaci p. L.Ž na pozemku p.č.496/29 v k.ú.Petrovice u
Nového Bydžova
č.19 zakoupení nového mobilního telefonu pro potřeby OU

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje usnesení
 projekt Pošta Partner v Petrovicích
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 28.1.2016
 rozpočtovým opatřením č. 1/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 2.3.2016
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