Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2.3.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman
Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání návrhu nájemní smlouvy na pronájem budovy jídelny
2. Projednání návrhu na koupi ţidlí a stolů do budovy jídelny
3. Projednání výše stočného na rok 2012
4. Projednání výše poplatku za komunální odpad
5. Projednání výše poplatku za psy
6. Projednání návrhu smlouvy s úřadem práce – veřejná sluţba
7. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2012
8. Projednání návrhu provozního rozpočtu MŠ, Petrovice na rok 2012
9. Projednání ţádosti o finanční příspěvek neziskové organizace
10. Projednání nabídky na softwarové ovládání 100V rozhlasové ústředny
11. Projednání návrhu na zpracování strategického (rozjového) plánu obce Petrovice na
období 2014-2020
12. Projednání prodeje pozemků kolem budovy prasečáku Rolnického druţstva
13. Projednání ţádosti MŠ, Petrovice o zakoupení zadních čel skříněk
14. Diskuze
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, ţe veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů
předem, vyvěšeno dne 27.1.2012. Konstatoval , ţe OZ je usnášení schopné, jelikoţ je zúčastněno
7 zastupitelů, tj. 100%.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
2.3.2012, Pavlínu Karáskovou a Petra Hrdého, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K návrhu
nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání , vyzval zastupitele zda mají k programu
výhrady, nebo chtějí něco doplnit.
Do programu starosta obce předloţil návrh na jeho doplnění a to v bodech 9-14 a 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.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 27.1.2012:
 Úkoly byly splněny.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh nájemní smlouvy na
pronájem části budovy č.p.24. Jedná se o pronájem přízemí - kuchyň s jídelnou a sociálním
zařízením, kancelář, suterén – kotelna, uhelna, sklep. Starosta předloţil OZ trojstrannou smlouvu
mezi obcí Petrovice, manţeli Krejčovými a Rolnickým druţstvem Králíky. OZ projednalo výši
nájemného, které činí 5.000,-Kč. OZ pověřilo starostu podpisem nájemní smlouvy.
OZ nájemní smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na koupi stolů a ţidlí pro
potřebu obce. Vybrána byla nabídka stolů a ţidlí z hotelu Rustica, jedná se o starší nábytek. Cena
za celou sadu - 6 stolů a 40 ţidlí - činí 25.000 s DPH.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 e
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh výše stočného na rok 2012.
OZ, po prostudování kalkulace nákladů na provoz ČOV z roku 2011, se rozhodlo nezapočítávat
plné náklady ČOV do ceny stočného. Cena stočného bude na rok 2012 činit 6Kč za 1 m3.
OZ návrh výše stočného projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na výši poplatků za
komunální odpad na rok 2012. Starosta navrhl vycházet z obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů.
OZ návrh výše poplatku projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh výši poplatků za psy na rok
2012. Starosta navrhl vycházet z obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
OZ návrh výše poplatku projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na vytvoření dvou pracovních míst
na veřejnou sluţbu v obci Petrovice, která bude realizována na základě smlouvy s Úřadem práce
České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Martinem
Horákem, ředitelem krajské pobočky v Hradci Králové a obcí Petrovice, se sídlem Petrovice 104,
zastoupená Mgr. Lubošem Ţilkou, starostou obce. Účelem smlouvy je spolupráce při realizaci
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veřejné sluţby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci
uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.
OZ návrh na uzavření smlouvy na dvě osoby pro veřejnou sluţbu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0.
Dále starosta navrhl ţádost na vytvoření pozice koordinátora veřejné sluţby. Po diskuzi OZ
vybralo moţného uchazeče Úřadu práce ČR paní Hanu Šarounovou z Petrovic.
OZ návrh na vytvoření pozice koordinátora projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
Dále starosta navrhl poţádat Úřad práce ČR o případné vyuţí projektu VPP (Veřejně prospěšné
práce)
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předloţil návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2012. Rozpočet na
rok 2012 pro obec Petrovice je schodkový ve výdajích 4795230,-Kč a v příjmech 3757760,-Kč.
Rozdíl bude hrazen přebytkem minulého období.
OZ návrh rozpočtu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh provozního rozpočtu MŠ,
Petrovice na rok 2012. Výše návrhu provozního rozpočtu činí 260.000,-Kč.
OZ návrh rozpočtu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení ţádost o finanční příspěvek
neziskové organizace Sdruţení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje.
OZ návrh projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení nabídku firmy Mopos
Communications,a.s. na softwarové ovládání 100V rozhlasové ústředny prostřednictvím počítače.
OZ návrh projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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11. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na zpracování strategického
(rozjového) plánu obce na období 2014-2020 Společnou Cidlinou. Cenová nabídka se skládá
z paušální částky 20.000,-Kč a 1.000,-Kč za kaţdých 100 obyvatel.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na odkup pozemků kolem
budovy prasečáku Rolnického druţstva. Pozemky č. 488/9, 488/10,488/11,147/7,147/1,153 jsou
ve vlastnictví obce. OZ tento bod jiţ předjednalo na zasedání OZ dne 27.1.2012, jednalo se o
těchto pozemcích: pozemkové parcely č.488/9, 488/10,488/11, stavební parcely č.147/7, 147/1.
Nově se jedná i stavební parcelu č.153. Podnikatelský záměr je odchovávat hovězí dobytek.
Záměr na odkup byl vyvěšen 10.2.2012.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

13. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení ţádost MŠ, Petrovice o zakoupení
zadních čel skříněk. Starosta navrhl schválit koupi zadního čela skříněk a finanční výdaje hradit
z rozpočtu MŠ, Petrovice.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

14. Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
V diskuzi vystoupil manţelé Machovi z Petrovic a předloţili ţádost o řešení dopravně
bezpečností situace v obci Petrovice. Po vzájemné diskuzi OZ odloţilo projednávání tohoto bodu
na příští zasedání OZ, kde bude poţádána veřejnost obce o podrobné projednání, dále budou
předloţeny různé varianty řešení.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.50 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 nájemní smlouvu na pronájem části budovy č.p.24. Jedná se o pronájem přízemí –
kuchyň s jídelnou a sociálním zařízením, kancelář, suterén – kotelna, uhelna, sklep
 koupi stolů a ţidlí pro potřebu obce
 výši ceny stočného na rok 2012, která činí 6Kč za 1 m3.
 výše poplatků za komunální odpad na rok 2012 vychází z obecně závazné vyhlášky č.
1/2011
 výše poplatků za psy na rok 2012 vychází z obecně závazné vyhlášky č. 2/2011
 návrh na vytvoření dvou pracovních míst na veřejnou sluţbu v obci Petrovice, která
bude realizována na základě smlouvy s Úřadem práce České republiky, se sídlem
Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Martinem Horákem,
ředitelem krajské pobočky v Hradci Králové a obcí Petrovice, se sídlem Petrovice 104,
zastoupená Mgr. Lubošem Ţilkou, starostou obce
 ţádost na vytvoření pozice koordinátora (paní Hana Šarounová z Petrovic)
 ţádost na vyuţítí projektu VPP (Veřejně prospěšné práce) pro obec
 rozpočet obce Petrovice na rok 2012, rozpočet na rok 2012 pro obec Petrovice je
schodkový ve výdajích 4795230,-Kč a v příjmech 3757760,-Kč, rozdíl bude hrazen
přebytkem minulého období.
 provozní rozpočet MŠ, Petrovice na rok 2012 ve výši 260.000,-Kč
 zpracování strategického (rozjového) plánu obce na období 2014-2020 Společnou
Cidlinou
 prodej pozemků p.č.488/9,488/10,488/1,147/7,147/1, 153
 ţádost MŠ, Petrovice o zakoupení zadních čel skříněk
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 ţádost o finanční příspěvek neziskové organizace Sdruţení obrany spotřebitelů
Královéhradeckého kraje
 nabídku firmy Mopos Communications,a.s. na softwarové ovládání 100V rozhlasové
ústředny

OZ odložilo:
 projednání manţelů Machových
OZ pověřuje:
 starostu k podpisu nájemní smlouvy o pronájmu části budovy č.24

Zápis byl vyhotoven dne: 6.3.2012
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé: Pavlína Karásková
Petr Hrdý

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

Starosta: Mgr. Luboš Ţilka

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

