Usnesení z 2. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
4.11.2022 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 a Markétu Klejnovou a zapisovatelem RNDr.
Lucii Jirsákovou.
 č.2 program 2.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 1. veřejného zasedání OZ ze dne 21.10.202
 č.5 revidování usnesení č. 6 ze zasedání OZ ze dne 21.6.2022
 č.6 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-2023543/SOBS VB/01 k pozemkům ve vlastnictví obce k pozemků p.č. 415/14,
415/13, 415/12, 415/5, 422/24, 415/11, 415/10, 415/9, 415/8, 688/5, 424/1, st.33, st.34 v
k.ú. Petrovice u NB
 č.7 finanční dar ve výši 8.000,-Kč MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. se sídlem Nerudova 1180,
500 02 Hradec Králové na neinvestiční náklady na žáka s trvalým pobytem v obci.
 č.8 odložení bodu elektronická úřední deska z důvodů zjištění dalších informací.
 č.9 cenu palivového dřeva na topnou sezónu 2022-2023.Cena surových kmenů:
 pro domácí
o surové kmeny měkké (PL, OS, TP, SM, MD, BO) 1000,-Kč bez DPH
o surové kmeny listnaté tvrdé ( DB, HB) 1500,-Kč bez DPH
 pro ostatní
o surové kmeny měkké ( PL, OS, TP, SM, MD, BO) 1100,-Kč bez DPH
o surové kmeny listnaté tvrdé ( DB, HB) 1700,-Kč bez DPH
Cena za díl palivového dřeva pro domácí bude 800,-Kč bez DPH.
 č. 10 konání akce „ Posezení pro zaměstnance obce“, organizačně akci zajistí obecní
zastupitelé a finančně obec Petrovice
 č.11 konání akce „Strojení vánočního stromečku“, organizačně akci zajistí obecní
zastupitelé a spolek Petrovický Senior a finančně obec Petrovice
 č.12 konání akce „Mikulášská besídka“, organizačně akci zajistí obecní zastupitelé a
finančně obec Petrovice
 č13. dohody pro zastupitelé pro volební období 2022-2026. Dohody pro
o zastupitelku Magdu Petráčkovou – dohoda o zajištění kulturních akcí
o zastupitelku Markétu Klejnovou – dohoda o zajištění kulturních akcí
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o zastupitele Jaroslava Čermáka – dohoda o údržbě veřejného prostranství
o starostu Luboše Žilku – dohoda o údržbě veřejného prostranství
č.14 pověření finančního výboru ke kontrolování veřejnoprávních smluv
č.15 projednání plánů rozvoje obce na volební období 2022-2026 :
o úprava veřejných prostranství
o oprava obecních budov
o realizace 7 nových parcel pro výstavbu rodinných domů
o řešení snížení energetické náročnosti obecních budov
o spolupráce se spolky v obci, MŠ Petrovice a okolními obcemi
č.16 žádost Knihovny HK o finanční dar ve výši 4.000,- Kč na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb.
č.17 schválení nabídky p. Emanovského na stojan na kola, lavičku a odpadkový koš
k prodejně Hruška ve výši 31.200,-Kč.
č.18 žádost Státního pozemkové úřadu ohledně pozemků p.č. p.č.27/2, 27/3, 27/4, 790 v k.
ú. Petrovice u Nového Bydžov, na daných pozemcích dle ÚP není plánována technická ani
dopravní infrastruktura.

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje:
 žádost firmy Nofar Energy CZ s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 o dlouhodobý
pronájem nebo odkup pozemku p.č. 303/7 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého zasedání, konané dne 21.10.2022
 přípravnými pracemi na akci „ Veřejné osvětlení pro nové rodinné domy v obci Petrovice“.
 jednacím řádem obce Petrovice
 zápisem z dílčího hospodaření obce Petrovice za rok 2022
Zápis byl vyhotoven dne: 8.11.2022
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
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