Usnesení z 26. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
16.6. 2017 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, Miroslava Šarouna a zapisovatelem RNDr.Lucii
Jirsákovou
 č.2 program 26.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 25.veřejného zasedání OZ ze dne 2.5.2017
 č.5 dohodu mezí obcí Petrovice a obcí Petrovičky o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy , jejíž činnost vykonává MŠ, Petrovice
 č.6 pověření obecně závaznou vyhlášku č.3/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu mateřské školy na základě uzavřené dohody mezí obcí Petrovice,
Petrovičky, Myštěves, Pšánky, Lodín.
 č.7 závěrečný účet obce Petrovice za rok 2016 a dává souhlas s celoročním hospodařením s
výhradami:Obec

obdržela dle Rozhodnutí č.102/LP/2016-K108 ze dne 29.11.2016 investiční dotaci na projekt "Lesní
hospodářský plán" ve výši 53.118,-Kč. Obec neúčtovala právně o tomto investičním transferu. Výdaje činili 74.985,-Kč, ale byly
účtovány do nákladů na položku 5169 a nákladový účet 518. Lesní hospodářský plán měl být zařazen do majetkové evidence na
účet 019 a mělo probíhat rozpouštění dotace

.

Kontrolou inventarizace účtu 019 k 31. 12. 2016 bylo zjištěno, že zde není evidován Lesní hospodářský plán pořízený
v roce 2016 prostřednictvím investiční dotace od KHK.
Kontrolou účtu 343 k 31. 12. 2016 bylo zjištěno, že zůstatek v účetnictví vykazuje částku 13.413,88Kč ale dle
předloženého Přiznání k DPH za 4. čtvrtletí roku 2016 činí 9.628,-Kč. Tato částka byla ve skutečnosti také
odvedena roce 2017 na FÚ.








č.8 roční účetní závěrku obce Petrovice za rok 2016 a toto rozhodnutí dokládá
podepsaným protokolem
č.9 hospodářský výsledek obce Petrovice za rok 2016 ve výši =2.754.049,72Kč
č.10 roční účetní závěrku své příspěvkové organizace "Mateřská škola, Petrovice" a toto
rozhodnutí dokládá podepsaným protokolem
č.11 hospodářský výsledek své příspěvkové organizace "Mateřská škola, Petrovice" za
rok 2016 ve výši 8573,53 Kč a převedení této částky do rezervního fondu
č.12 konání akce „Tajný výlet“ a finanční zajištění obce a organizační zajištění SDH
Petrovice.
č.13 konání akce „Střelecké závody“, organizační zajištění SDH Petrovice a finanční
zajištění obcí Petrovice
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č.14 nabídku firmy Truhlářství Tomáš Starý ve výši 91.537,-Kč na realizaci vyukového
altánu v MŠ z finančních prostředků obce Petrovice
č.15 finanční dar ve výši 1500,-Kč dětem z obce, které se zúčastnily lyžařsko výchovně
vzdělávacího zájezdu.
č.16 zakoupení plechové garáže pro potřeby obce
č.17 dodatek k pachtovní smlouvě č.106/2013 s Rolnickou a.s. Králíky
č.18 záměr – zřízení práva stavby k pozemku 408/10,452/60,376
č.19 finanční zajištění akce „Výroční schůze Spolku Kanice za účasti OZ“
č.20 nabídku vítězné firmy NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. se sídlem Střelecká,
Hradec králové ve výši 532.401,-Kč včetně DPH
č.21 schvaluje pověření starosty obce podpisem smlouvy s firmou NOVOSTAV
KOMUNIKACE a.s. na akci„Oprava chodníků v obci Petrovice u nemovitosti čp.24
č.22 nabídku firmy FiLup-elektro ve výši 73.765,-Kč na elektropřipojení budovy
hasičárny
č.23 realizaci staveništního rozvaděče u hřbitova
č.24 zakoupení triček pro členky spolku Petrovický senior.

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 2. 5. 2017
 s výsledky auditu hospodaření obce za rok 2016 Královéhradeckého kraje
 s žádostmi o přidělení bytu paní Marie Janáčkové a Vasyla Stepanovyče Švaljy a
Antonína Janáčka a Jany Petráskové
 seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3/2017
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