Usnesení z 20. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
18.11. 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 20.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 19.veřejného zasedání OZ ze dne 14.10.2016
 č.5 po diskusi zařadit do plánu obnovy vesnice v období 2017-2018 :
o Oprava budov v majetku obce z finančních prostředků obce
o Úprava veřejných prostranství obce a zeleně
o Realizaci výukového altánu v prostorách zahrad MŠ, Petrovice
o Realizace pěti bytových jednotek v budově čp.24 v Petrovicích
o Pořízení nové techniky a kontejnerů(dle dotace)
o Příprava projektové dokumentace na realizaci 7RD
o Oslava výročí MŠ, Petrovice
 č.6 vícepráce na budově čp.24 ve výši 14.956,-Kč –kanalizační propojení v půdě,
odbourání komínového tělesa, montáž hromosvodových příchytek
 č.7 rekonstrukci hromosvodů na budově čp.24 firmou Václav Syřiště se sídlem Nový
Bydžov
 č.8 žádost Knihovny HK o finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
 č.9 dohodu o převodu práv a povinností mezi obcí Petrovice, Irenou Kalouskovou –
KALVODA a KALVODA SLUŽBY s.r.o.. Obsahem dohody o převodu práv a
povinností je mandátní smlouva o technicko-provozní činnosti při provozování
kanalizace v obci Petrovice ze dne 14.3.2012
 č.10 pozemek dle GP č.192-50/2015: díl „C“ z parcely 692/1 bez finančního či jiného
vyrovnání za díl „b“ z parcely 692/3 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
 č.11 aby obec Petrovice, obec Kanice byly vyhrnovány panem Miroslavem Šarounem,
ve spolupráci s Rolnickou a.s. Králíky, popř. SUS Královéhradeckého kraje.
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

Usnesení z 20. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
18.11.2016 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.













č.12 schvaluje zimní plán udržby 2016-2017
č.13 finální podobu žádosti firmy Koncedo o získání dotace na kolový nakladač
vč.příslušenství a tří kusů velkoobjemových kontejnerů ve výši 1.525.000,-Kč bez
DPH a nákladů souvisejících s projektem ve výši 198.250,-Kč bez DPH
č.14 snížení nájemného provozovateli Klubu přátel Petrovic na částku 300,-Kč od
1.12.2016 do 31.3.2017
č.15 odložení projednání žádosti Sokolu Myštěves o finanční příspěvek na počátek
roku 2017 z důvodů zjištění podrobnějších informací a řádného vyúčtování dotace
č.16 odložení projednání žádosti Centra LIRA, z ú.o. na poskytnutí finančního
příspěvku na preventivní sociální služby raná péče na počátek roku 2017, z důvodů
zjištění podrobnějších informací a řádného vyúčtování dotace.
č.17 konání akce „Strojení vánočního stromečku“ a zajištění akce finančně i
organizačně
č.18 konání akce „Mikulášská besídka“ a zajištění akce obcí finančně, organizačně
společně se spolkem maminek
č.19 rozšíření zadání projekční dokumentace 7RD o plynárenské zařízení
č.20 podání žádosti o dotaci z MMR programu Podpory obnovy a rozvoje venkova
dotačního titulu 1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku na výměnu střešních krytin a
opravy s touto výměnu souvisejících na obecních budovách čp.52 a čp.97 z finančních
prostředků obce.
č.21 proplacení autobusové dopravy do předvánoční Prahy pro občany obce

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 14.10.2016
 rozpočtovým opatřením č.8/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 22.11.2016
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
dne ...........................................
Miroslav Šaroun
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

