Usnesení z 16. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
20.5. 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 16.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 15.veřejného zasedání OZ ze dne 1.3.2016
 č.5 projednání podkladů k závěrečnému účtu a účetní závěrky obce za rok 2015 a
pověřil zpracováním p.účetní Z. Kolářovou.
 č.6 rozpočtové opatření č.3/2016
 č.7 OZ schvaluje kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:do výše 300.000,-Kč na straně příjmu a do výše
300.000,-Kč na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce(nezvyšuje se celkový
rozpočet výdajů).Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce
samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově při dělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdajů vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
 č.8 konání akce „Vítání nových občánků“ a finanční dar novým občánkům ve výši
2000,-Kč.
 č.9 konání akce „Tajný výlet“ a zajištění akce organizačně i finančně
 č.10 nejnižší nabídku na úpravu vzduchotechniky v budově čp.24- jídelny firmou
MARTELO GROUP s.r.o ve výši 135450,-bez DPH
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č.11 směny části pozemku v majetku obce Petrovice v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova
dle GP č.196-137/2015
- z parcelního čísla 354/1 bude podle výše uvedeného geometrického plánu oddělena parcela
parc.č. - 354/29 o výměře 9273m2, způsob využití – orná půda
- z parcelního čísla 354/14 bude podle výše uvedeného geometrického plánu oddělena parcela
parc.č. - 354/30 o výměře 598m2, způsob využití – orná půda
- z parcelního čísla 379/22 bude podle výše uvedeného geometrického plánu oddělena parcela
parc.č. - 379/23 o výměře 7970m2, způsob využití – travní plocha
- z parcelního čísla 456/20 bude podle výše uvedeného geometrického plánu oddělena parcela
parc.č. – 456/58 o výměře 7904m2, způsob využití – orná půda
za pozemek p.č.415/5 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova v majetku Rolnická a.s. Králíky o
výměře 11906m2, způsob využití – orná půda s doplatkem za zbývající výměru, která činí 13839
m2.
 č.12 cenu pozemku v místě obvyklou ve výši 35,-Kč za 1m2 pro pozemky ze záměru
ze dne 22.4.2016 s doplatkem ve výši 484.365,-Kč
 č.13 pověření starosty k sepsání smlouvy a realizaci směny a prodeje výše
zmiňovaných pozemků
 č.14 předběžnou dohodu na hrazení nákladů v poloviční výši související se směnou a
prodejem pozemků mezi obcí Petrovice a Rolnickou a.s. Králíky
 č.15 návrh smlouvy o beúplatném převodu majetku s omezujícími podmínkami
č.j.UZSVM/3430/2016-HMSU- pozemek p.č.860/2 v k.ú. Kanice u Petrovic
 č.16 zajištění třech nabídek na realizace akce „Prodloužení kanalizace“ a zveřejnění
této akce
 č.17 stálou výběrovou komisi pro malé veřejné zakázky projednáváné podle platné
směrnice obce ve složení starosta obce Mgr. L.Žilka, místostarostka obce RNDr. L.
Jirsáková, zastupitel J. Čadík, zastupitel Z.Kolářová,zastupitel M.Šaroun
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č.18 odložení žádosti ing. Petry Dofkové o směně pozemků z důvodů vytvoření GP
č.19 proplacení nezbytných nákladů v účasti v soutěži Vesnice roku
č.20 inventarizační zprávy obce za rok 2015
č.21 realizaci bodu 3 ze zápisu členské schůze, konané 30.4.2016, Spolku Kanice –
zasazení lípy uprostřed obce Kanice a pověření předsedy spolku realizací
č.22 pověření předsedu spolku „Spolek Kanice“ zajištěním finančních nabídek na
znovuobnovení zvoničky v Kanicích (bod 1 ze zápisu) a informační tabuli u
zastávky(bod 2 ze zápisu)
č.23 odložení bodu 4 ze zápisu Spolku Kanic o vyřešení přístupu k obecnímu zdroji
vody z důvodů místního šetření
č.24 odložení bodu 5 ze zápisu Spolku Kanic – snížení ceny za odběr vody, bod 6 –
vyřešení příkopů v obci Kanice, bod 7- oprava místní komunikace na zasedání OZ,
kdy se bude projednávát rozpočet obce na rok 2017
č.25 geometrický plán pro rozdělení pozemků č.197-10/2016
č.26 záměr na prodej pozemku p.č. 422/56 k.ú.Petrovice u Nového Bydžova o výměře
37 m2
č.27 členský příspěvek DSO Pocidlinsko na rok 2016 ve výši 5500,-Kč
č.28 žádost Rolnické a.s. Králíky o odstranění stavby na pozemku st.46/1 v obci
Petrovice a následném drcení stavební sutě
č.29 oslovení třech firem a zveřejnění akce „Odstranění střešní krytiny na budově
čp.24“ po nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí stavebního úřadu
č.30 nabídku firmy Rekom Nový Bydžov, a.s. ve výši 103571,-Kč s DPH na opravu
trativodu v dolní části obce Petrovice
č.31 pověření starosty obce a zastupitele J. Čadíka předběžným jednáním na
zasíťování pozemků dle záměru ze dne 22.4.2016

Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík

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

Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

Usnesení z 16. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
20.5. 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 neschvaluje usnesení
 žádost Airsoftové skupiny z Nechanic o pronájmu části zalesněného pozemku na
provozování adrenalinového sportu
 nabídku na letecké fotografie a videa obce
 žádost o finanční příspěvek na nově otevřený babybox v Rychnově nad Kněžnou
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 1.4.2016
Zápis byl vyhotoven dne: 27.5.2016
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