Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

Šaroun M., Ţilka L., Ing. Končický Milan,
Šafka P., Havlíčková H, Ing. Štefanová , Stanislav Janáček

Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce Petrovice na rok 2010
2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2009
3. Projednání a schválení návrhu na výši domovního odpadu a poplatku ze psa na rok
2010
4. Projednání návrhu na zaměstnávání osob evidovaných na Úřadu práce pro obce
Petrovice
5. Projednání ţádosti o odkoupení pozemků v obci Petrovice a Kanice
6. Projednání záměru na konání koncertu v Petrovicích
7. Projednání návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Petrovice a VČP Hradec
Králové
8. Projednání návrhu na pověření zástupce obce Petrovice na jednání valné hromady
VAK Hradec Králové
9. Projednání návrhu obnovy venkova na rok 2010 v obci Petrovice
10. Projednání návrhu na vy budování odvodňovací drenáţe k akci Minigolf Petrovice
11. Projednání ţádosti našich hasičů na spolupráci při konání okrskové hasičské soutěţe
12. Projednání chodu objektu Klubu přátel Petrovic
13. Projednání návrhu na tvorbu profesionálních stránek obce Petrovice
14. Projednání návrhu na účast obce Petrovice v souteţi Vesnice roku
15. Projednání ţádosti na instalaci fotovoltické elektrárny v katastru obce
16. Projednání návrhu na zalesnění části pole v lokalitě „Starý háj“.
17. Seznámení zastupitelstva obce s navýšením pracovní doby účetní obce.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní, oznámil, ţe veřejné zasedání
bylo předem ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 7 dnů předem, vyvěšeno dne 28.2.2010. Konstatoval , ţe OZ je usnášení schopné,
jelikoţ je zúčastněno 7 zastupitelů, tj. 100%.
Seznámil přítomné s programem zasedání , vyzval zastupitele zda mají k programu
výhrady, nebo chtějí něco doplnit . Jelikoţ tak nebylo, dal o návrhu programu zasedání
hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli, ţe diskuse bude probíhat zvlášť ke
kaţdému projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
16.3.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1.
Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2010. Po
předloţení tohoto návrhu předal slovo paní Zubrové účetní obce, která zastupitele seznámila
s jednotlivými poloţkami rozpočtu. Uvedla, ţe rozpočet obce Petrovice na rok 2010 je
schodkový ve výdajích 4 480 44O,- Kč a příjmech 2 857 440,- Kč. Rozdíl bude hrazen
přebytkem minulého období.
OZ takto navrţený rozpočet projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení závěrečný účet obce Petrovice za rok
2009. Po předloţení tohoto návrhu předal slovo paní Zubrové účetní obce, která OZ seznámila
se závěrečným účtem obce Petrovice za rok 2009.
OZ závěrečný účet obce Petrovice za rok 2009 projednalo a schválilo s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s výhradou. Zároveň přijímá opatření
k nápravě nedostatků – viz. příloha.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3.
Starosta obce OZ předloţil návrh na projednání a schválení Přílohy č. 1/2010 k Obecně
závazné vyhlášce č. 2/2004, o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
OZ tuto přílohu vyhlášky projednalo a schválilo, s poplatkem ve výši 430,- Kč za
komunální odpad za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice a
poplatkem ve výši 430,- Kč za fyzickou osobu, která vlastní nemovitost slouţící
k individuální rekreaci.
Zároveň OZ odsouhlasilo poplatek ze psa, který činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého
(dalšího) psa 75,- Kč.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na zaměstnávání osob evidovaných na
Úřadu práce pro obec Petrovice. K tomuto budu uvedl, ţe o toto zaměstnání mají zájem tyto
osoby:
 Dzurko Milan
 Marjak Petr
 Kholová Iva
 Šarounová Hana
Před vlastním projednáním tohoto bodu zastupitele informoval o podmínkách Úřadu
práce, který obci Petrovice přislíbil pouze jednu výjimku, která se týká opakovaného

zaměstnávání osob. Dále musí uchazeč splňovat podmínku 6. měsíců evidence na úřadu
práce, která pouze neplatí pro osoby nad 50.let, kdy je tato podmínka zkrácena na polovinu.
Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
16.3.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
Jednotlivé hlasování zastupitelstva obce:






1. Po seznámení OZ s těmito podmínkami zastupitelstvo obce přistoupilo k hlasování
o jednotlivých kandidátech:
Dzurko Milan
HLASOVÁNÍ : PRO – 2 , PROTI – 3, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 2
Marjak Petr
HLASOVÁNÍ : PRO – 2 , PROTI – 3, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 2
Kholová Iveta
HLASOVÁNÍ : PRO – 5 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 2
Šarounová Hana
HLASOVÁNÍ : PRO – 2 , PROTI – 4, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
2. Po další diskusi starosta obce OZ předloţil návrh hlasování na moţné
zaměstnávání pouze jednoho uchazeče s nejvyšší počtem ( paní I. Kholové) v obci
Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 4 , PROTI – 2, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
3. Po tomto hlasování starosta obce OZ dále předloţil návrh na zaměstnávání
vybraného uchazeče (paní I. Kholové) na 6. hodin denně.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

OZ po těchto hlasováních pověřilo starostu obce p. M. Šarouna jednáním ve věci
zaměstnávání paní I. Kholové evidované na Úřadu práce pro veřejné práce v obci Petrovice na
6. hodin denně od l.4.2010 do 31.10.2010.
5. Starosta obce OZ předloţil k projednání ţádosti o odkoupení pozemků v majetku obce
Petrovice.
Nejprve OZ předloţil ţádost pana Pavla Kavalíka, byt. Neděliště, ul. Josefa Česáka
47, který v obci Petrovice přestavuje starší rodinný dům. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno,
ţe se jedná o odprodání pozemku parcelní číslo 688/18, o výměře 28 m2 v katastrálním území
Petrovice u Nového Bydţova. Druh pozemku je ostatní plocha. Tento pozemek vznikl
rozdělením pozemku ve vlastnictví obce tj. parcelní číslo 688/5.
Dále byly před vlastním hlasování stanoveny podmínky prodeje, kdy obec Petrovice
uvedený pozemek prodá za cenu bonity v obci, kdy kupující hradí veškeré náklady spojené
s koupí uvedeného pozemku.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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Po projednání této ţádosti starosta obce OZ předloţil k projednání ţádost pana
Jaroslava Maška, byt. Kanice na odkoupení obecního pozemku v Kanicích, kdy se jedná o
cestu, která slouţí k vjezdu na vlastní parcelu. Starosta obce dále uvedl, ţe se stejnou ţádostí
se na něho ústně obrátil také pan František Hudec z Kanic.
Poté OZ seznámil, ţe se jedná o část obecního pozemek č. 860, které je v majetku
MNV Petrovice 1O4, Petrovice 503 55.
Po diskusi OZ starosta obce předloţil návrh na zamítnutí návrhu záměru na odprodej
tohoto pozemku a to z důvodu majetkových a dále z důvodu, ţe se jedná o pozemek, který by
odprodejem jedné osobě mohl omezit majetková práva ostatních.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
OZ dále pověřilo starostu obce jednáním ve věci převodu pozemků v majetku MNV
Petrovice na obec Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na moţné konání koncertu v Petrovicích při
příleţitosti 11O. výročí narození dirigenta a varhaníka Rudolfa Matyse v Petrovicích. Koncert
pořádá Domov české hudby o.p.s. Šaldova 544/6, Praha 8 a náklady obce by činily cca
10.000,-Kč.
Po diskusi byl OZ předloţen návrh na odloţení projednání tohoto bodu a zjištění
podrobných informací o moţné hudební produkci v Petrovicích.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předloţil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Petrovice a VČP
Net, s.r.o. , Hradec Králové, Praţská třída 485, 500 04, směřující k uzavření řádné kupní
smlouvy, na jejímţ základě bude převedeno na budoucího kupujícího vlastnické právo
k plynárenskému zařízení, včetně jeho příslušenství a včetně veškeré související dokumentace
k akci: Plynofikace 16 RD Petrovice, k.ú. Petrovice u Nového Bydţova.
OZ po řádném seznámení s obsahem této smlouvy tuto smlouvu projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil návrh na pověření zástupce obce Petrovice na jednání valné
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kradec Králové. Uvedl, ţe se jedná o jednání
valné hromady uvedené společnosti dne 9.6.2010 v Kongresovém centru Aldis.
OZ tento návrh projednalo a pověřilo starostu obce pana M. Šarouna zastupováním
obce Petrovice na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
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9. Starosta obce OZ předloţil návrh obnovy venkova na rok 2010 v obci Petrovice. Uvedl, ţe
tento plán reflektuje návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2010 a předpokládá úsporný
program rozvoje obce Petrovice.
Po diskusi zastupitelstva obce byl navrţen tento Program obnovy obce Petrovice na
rok 2010.
údrţba majetku obce Petrovice
dokončení akcí realizovaných obcí Petrovice v minulém roce
ukončení akce Minigolf Petrovice, realizovaný z prostředků EU
spolupráce při kulturních, sportovních a společenských akcích realizovaných
v obci Petrovice
péče o veřejnou zeleň v obci
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil návrh na vybudování drenáţe na sportovním areálu v obci
Petrovice. Uvedl, ţe uvedená akce řeší odvodnění zájmové plochy na sportovním areálu
v Petrovicích a to z důvodu aktuální potřeby (zaplavení plochy vodou), ve snaze o urychlenou
ochranu majetku obce Petrovice. Předpokládané náklady na tuto akci budou činit cca
53 000,-Kč.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předloţil ţádost našich hasičů na pomoc při konání okrskové hasičské
soutěţe v Petrovicích. Po předloţení této ţádosti předal slovo panu Ing. Končickému, veliteli
dobrovolných hasičů, který zastupitelstvo seznámil s programem uvedené soutěţe, která se
bude v obci Petrovice konat koncem měsíce května 2010.
OZ po diskusi podpořilo ţádost na spolupráci při konání okrskové hasičské soutěţe,
která bude vycházet z potřeb dobrovolných hasičů a bude se týkat přípravy sportovního
areálu a finanční dotaci na tuto akci, která bude ještě upřesněna po předloţení
předpokládaných nákladů na tuto akci.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil návrh na projednání chodu objektu Klubu přátel Petrovic.
Uvedl, ţe na obec Petrovice se ústně obrátil zájemce, který by měl zájem o zajištění chodu
v objektu Klubu přátel Petrovice.
OZ po diskusi předloţil návrh, aby chod Klubu přátel Petrovic byl nejprve projednán
s vedením Klubu a o výsledku jednání byli informováni zastupitele.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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13. Starosta obce OZ předloţil návrh na vytvoření profesionálních stránek obce Petrovice.
Uvedl, ţe na obec Petrovice se obrátil zástupce firmy, který obci nabídl tvorbu
profesionálních stránek.
OZ tento návrh projednalo s návrh na tvorbu profesionálních stránek odmítlo, protoţe
naše stránky jiţ spravuje pan Václav Zubr.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předloţil návrh na účast obce Petrovice v soutěţi Vesnice roku 2010.
Uvedl, ţe se jedná o stejné podmínky účasti jako v letech minulých a obec Petrovice se
zároveň účastí na této soutěţi zviditelňuje v rámci obcí.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předloţil návrh projednání ţádosti na instalaci fotovoltické elektrárny
v katastru obce Petrovice. Tuto ţádost na obec Petrovice předloţil pan Eduard Rykr a jedná se
o instalaci fotovoltické elektrárny na svých pozemcích v katastru naší obce.
OZ tento návrh projednalo a zamítlo, protoţe uvedené pozemky jsou v Územním
plánu obce Petrovice jako orná půda a zároveň touto instalací by podle zastupitelstva obce
došlo k sníţení ceny připravovaných pozemků pro novou bytovou zástavbu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Starosta obce OZ předloţil návrh na zalesnění části pole u lokality „Starý háj“. Uvedl, ţe
by se jednalo se zalesňování cca poloviny uvedené plochy, kdy na toto zalesnění přispívá
Evropská unie.
OZ tento návrh projednalo a zamítlo z důvodu nedostatku finančních prostředků obce
Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17. Starosta obce OZ seznámil s navýšením pracovní doby účetní obce ze 4 hodin na 5
hodin denně. Uvedl, ţe došlo k navýšením práce pro účetní obce v souvislosti s DPH a
dalšími finančními operacemi a proto rozhodl o navýšení její pracovní doby.
OZ toto vzalo na vědomí.
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Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje :
rozpočet obce Petrovice na rok 2010 je schodkový ve výdajích 4 480 44O,- Kč a
příjmech 2 857 440,- Kč. Rozdíl bude hrazen přebytkem minulého období
závěrečný účet obce Petrovice za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce a to s výhradou a přijalo opatření k nápravě nedostatků.
poplatkem ve výši 430,- Kč za komunální odpad za fyzickou osobu s trvalým
pobytem v obci Petrovice a Kanice a poplatkem ve výši 430,- Kč za fyzickou osobu,
která vlastní nemovitost slouţící k individuální rekreaci
zároveň OZ odsouhlasilo poplatek ze psa, který činí za prvního psa 50,-Kč a za
druhého (dalšího) psa 75,- Kč
návrh na zaměstnávání vybraného uchazeče evidovaného na Úřadu práce a to paní I.
Kholové na 6. hodin denně pro obec Petrovice
ţádost pana Pavla Kavalíka, byt. Neděliště, ul. Josefa Česáka 47 o odprodání pozemku
parcelní číslo 688/18, o výměře 28 m2 v katastrálním území Petrovice u Nového
Bydţova. Druh pozemku je ostatní plocha. Tento pozemek vznikl rozdělením
pozemku ve vlastnictví obce tj. parcelní číslo 688/5. Dále byly stanoveny podmínky
prodeje, kdy obec Petrovice uvedený pozemek prodá za cenu bonity v obci, kdy
kupující hradí veškeré náklady spojené s koupí uvedeného pozemku
návrh na odloţení projednávání návrhu na konání koncertu v Petrovicích při
příleţitosti 11O. výročí narození dirigenta a varhaníka Rudolfa Matyse v Petrovicích.
Koncert pořádá Domov české hudby o.p.s. Šaldova 544/6, Praha 8 a náklady obce by
činily cca 10.000,-Kč
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Petrovice a VČP Net, s.r.o. , Hradec
Králové, Praţská třída 485, 500 04, směřující k uzavření řádné kupní smlouvy, na
jejímţ základě bude převedeno na budoucího kupujícího vlastnické právo
k plynárenskému zařízení, včetně jeho příslušenství a včetně veškeré související
dokumentace k akci: Plynofikace 16 RD Petrovice, k.ú. Petrovice u Nového Bydţova.
návrh na pověření starosta obce Petrovice pana Miroslava Šarouna zastupováním
obce Petrovice na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, která se koná dne 9.6.2010 v Kongresovém centru Aldis.
program obnovy obce Petrovice na rok 2010.
návrh na vybudování drenáţe na sportovním areálu v obci Petrovice. Předpokládané
náklady na tuto akci budou činit cca 53 000,-Kč
ţádost našich hasičů na pomoc při konání okrskové hasičské soutěţe v Petrovicích,
která se bude v obci Petrovice konat koncem měsíce května 2010.
návrh, aby chod Klubu přátel Petrovic byl nejprve projednán s vedením Klubu a o
výsledku jednání byli informováni zastupitele
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Zastupitelstvo obce neschvaluje :
návrh záměru na odprodej obecního pozemek č. 860 a to z důvodu majetkových a dále
z důvodu, ţe se jedná o pozemek, který by odprodejem jedné osobě mohl omezit
majetková práva ostatních.
ţádost na instalaci fotovoltické elektrárny v katastru obce Petrovice
návrh na zalesnění části pole u lokality „Starý háj“
OZ pověřuje:
starostu obce p. M. Šarouna jednáním ve věci zaměstnávání paní I. Kholové evidované na
Úřadu práce pro veřejné práce v obci Petrovice na 6. hodin denně od l.4.2010 do
31.10.2010
starostu obce jednáním ve věci převodu pozemků v majetku MNV Petrovice na obec
Petrovice
starostu obce Petrovice pana Miroslava Šarouna zastupováním obce Petrovice na jednání
valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, která se koná dne
9.6.2010 v Kongresovém centru Aldis.

Petrovice dne : 23.3.2010
Zapsal : Ţilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

