Usnesení z 30. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
19.12. 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 30.veřejného zasedání OZ
•
č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
•
č.4 zápis a usnesení z 29.veřejného zasedání OZ ze dne 10.11.2017
•
č.5 výši stočného na rok 2018 ve výši 8Kč včetně DPH za 1m3 odpadní vody
•
č.6 plán financování obnovy vodovodů a kanalizace 2017-2026
•
č.7 rozpočet MŠ, Petrovice ve výši 325.000,-Kč viz příloha
•
č.8 střednědobý rozpočtový výhled MŠ, Petrovice viz příloha.
•
č.9 předkládací zprávu ÚP Petrovice viz příloha
•
č.10 veřejnou vyhlášku –Vydání opatření obecné povahy –Územní plán Petrovice
viz příloha
•
č.11 zařadit do plánu obnovy vesnice v období 2018-2019:
o
Oprava budov v majetku obce z finančních prostředků obce
o
Úprava veřejných prostranství obce a zeleně
o
Příprava projektové dokumentace na realizaci 7 RD
o
Příprava na odbahnění rybníku směr Kanice
o
Podpora zájmových organizací a spolků
•
č.12 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.
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
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•
č.13 přijetí dotace na les ve výši 270.000,-Kč a to 90.000,-Kč na umělou obnovu
sadby a 180.000,-Kč na zajištění lesních porostů
•
č.14 přijetí dotace –2.zálohy na akci : Rovný přístup ke kvalitním předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 111.904 Kč.
•
č.15 rozpočtové opatření č.12/2017
•
č.16 rozpočtové provizorium obce Petrovice na rok 2018 viz příloha
•
č.17 střednědový rozpočtový výhled 2019-2020 viz příloha
•
č.18 odložení žádosti o finanční příspěvek na opravu kostela z důvodů zjištění
technologických postupů opravy
•
č.19 výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018 : starosta 16420,Kč, místostarosta 10.790,-Kč, předseda finančního nebo kontrolního výboru 1250,-Kč ,
člen finančního nebo kontrolního nebo obou výborů 880,-Kč
•
č.20 žádost na provoz sociálních služeb na rok 2018 s Duha o.p.s. se sídlem Julia
Fučíka 873, Nový Bydžov ve výši 10.840,-Kč
•
č.21 prodloužení termínu na rozšíření dětského hřiště na hřišti v Petrovicích
z důvodů nepříznivého počasí do 30.6.2018
•
č.22 prodloužení opravy hřbitovní zdi z důvodů nepřízně počasí do 30.6.2018
•
č.23 členský příspěvek DSO Pocidlinsko na rok 2018 ve výši 5500,-Kč a náklady
na GDPR ve výši 2213,-Kč
•
č.24 proplacení členských příspěvků SDH Petrovice na rok 2018 ve výši 2300,-Kč.
•
č.25 přidělení bytu č. 5 v čp.24 o rozloze 58,22 m2 manželům Č.
•
č.26 přidělení bytu č.6 v čp.24 o rozloze 40,81 m2 p.L.
•
č.27 přidělení bytu č. 7 v čp.24 o rozloze 26,41m2 p. Š.
•
č.28 navýšení pokladního limitu na výši 100.000,Kč
•
č.29 výši nájemného v Klubu přátel Petrovic od 1.1.2018-31.5.2018 ve výši 300,Kč z důvodů menší návštěvnosti, od 1.6.2017-30.9.2018 ve výši 500,-Kč,od 1.10.201831.12.2018 ve výši 300,-Kč z důvodů menší návštěvnosti.
•
č.30 opravu havarijního stavu kanálů v obci Petrovice
•
č.31 vícepráce na budově čp.24 – obložení schodiště do sklepa
•
č.32 pořízení sušičky do bytu č.1 v čp.24 z důvodů snížení vlhkosti
•
č.33 cenovou přílohu č.1 pro rok 2018 ke smlouvě o dílo č. S153000718
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
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Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
• plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 10.11.2017
• rozpočtovým opatřením č. 9,10,11/2017
• protokolem z kontroly v MŠ, Petrovice viz příloha
• s výsledky kontroly finančního a kontrolního výboru za čtvrté čtvrtletí 2017
• zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrovice 2017 viz příloha
• informací o přidělení odměny ředitelce MŠ ve výši 10.000,-Kč, účetní obce a
lesnímu správci ve výši 7.000,-Kč
Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2017
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
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