Usnesení z 30. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
16.11.2021 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 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 8.10.2021
 č.5 žádost Knihovny HK o finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb.
 č.6 členské příspěvky DSO na rok 2022 ve výši 14.518,-Kč.
 č.7 nabídek na mobilní rozhlas ( Smart Info) a nové obecní www stránky od firmy Galileo
Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808 Chomutov.
 č.8 seznámení s rozpočtovým opatření č.17/2021
 č.9 na základě žádosti pořizovatele zprávy o uplatňování územního plánu určuje
zastupitelstvo obce starostu Mgr. Luboše Žilku jako určeného zastupitele pro spolupráci
při pořizování zprávy o uplatňování
 č.10 výši stočného na rok 2022 ve výši 10Kč včetně DPH za 1 m3 odpadní vody
 č.11 nekonání akce „ Mikulášské besídky“ , ale zajištění balíčků pro děti v hodnotě
100Kč a rozdání dětem při rozvážení moštů do rodin
 č.12 prodej pozemku p.č. 354/1 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova,o výměře 15688 m2,
druh pozemku orná půda za cenu 38,-Kč za 1 m2 Rolnické a.s. Králíky
 č.13 cenu palivové ceny palivového dřeva na topnou sezónu 2021-2022. Cena surových
kmenů :
 pro domácí
o surové kmeny listnaté tvrdé ( DB, HB) 1100,-Kč
o surové kmeny listnaté měkké(PL, OS, TP) 800,-Kč
o surové kmeny jehličnaté=(SM, MD, BO) 800,-Kč
 pro ostatní:
o surové kmeny listnaté tvrdé ( DB, HB) 1350.-Kč
o surové kmeny listnaté měkké(PL, OS, TP) 900,-KKč
o surové jehličnaté= (SM, MD, BO) 900,-Kč, ceny jsou bez DPH.
Cena za díl palivového dřeva pro domácí bude 800,-Kč. Případné změny bude řešit starosta obce
s lesním správcem.
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
dne ...........................................
Miroslav Šaroun
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................
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č.14 žádost MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. o finanční výpomoc ve výši 5.000,-Kč na
neinvestiční výdaje na žáka, který má trvalý pobyt v Petrovicích
č.15 nový pohřební řád, který bude platit od 1.1.2022
č.16 žádosti o dotaci na provoz sociální služby Duha o.p.s. se sídlem Nový Bydžovna rok
2022 ve výši 15.785,-Kč
č.17 rozpočet obce Petrovice na rok 2022 bude zpracován dle finančního ukazatele (
účetní třídy).

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého zasedání, konané dne 8.10.2021
 seznámení s výsledky dílčího auditu za období 1.1.2021—19.10.2021
 rozpočtovým opatřením č. 13,14,15,16/2021
 dohodou p. Kolářové na administrativní práci od 1.1.2022 s měsíční odměnou 9000,-Kč
Zápis byl vyhotoven dne: 23.11.2021
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík

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

Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

