Usnesení z 33. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
5.4.2022 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, Magdu Petráčkovou a zapisovatelem
RNDr.Lucii Jirsákovou
 č.2 program 33.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 32. veřejného zasedání OZ ze dne 28.1.2022
 č.5 konání akce „Jarní zábava“, organizační zajištění akce zastupiteli obce a finanční
zajištění akce obcí Petrovice a to do částky 15.000,-Kč.
 č.6 delegování starosty obce Petrovice, Mgr. Luboše Žilku, jako zástupce obce Petrovice
na Valnou hromadu VAK dne 1.6.2022
 č.7 smlouvu o poskytování služeb v oblasti BOZP a v oblasti požární ochrany PO
s firmou VESTTA BOZP s.r.o. se sídlem Palackého 143, Český Brod s cenou za danou
službu ve výši 12.000,-Kč bez DPH.
 č.8 finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč Centru PROINTEPO –SŠ, ZŠ
a MŠ s.r.o. se sídlem Hrubínova 1458, Hradec Králové na neinvestiční a provozní výdaje.
 nabídku firmy Tri energo s.r.o. se sídlem Taťova 653/3, Brno na realizaci fotovoltaické
elektrárny na budově MŠ, Petrovice ve výši 269.452,-Kč.
 č.10 nabídku firmy Filup - elektro, spol. s.r.o. se sídlem Bydžovská Lhotka na výměnu
svítidel VO v obci Petrovice za led variantu ve výši 272950,-Kč bez DPH.
 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 p. XX na dobu jednoho roku od 13.4.2022,
nájemné ve výši 50,-Kč za 1 m2, ostatní podmínky nájemní smlouvy jsou stejné
 č.11 nabídku firmy STAVOKA Kosice na vybudování „ Zdroje požární vody v dolní části
Petrovic“ ve výši 88.800,-Kč bez DPH
 č.12 nabídku firmy Ivan Paclík – zednické práce se sídlem Měník na stavební úpravy
čp.97 v Petrovicích ve výši 166.434,11,-Kč bez DPH.
 č.13 novou smlouvu o poskytování služeb s Psí útulek Chlum u Hořic se sídlem
Holovousy zastoupený p. Kateřinou Musilovou.
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č. 14 smlouvu o zápůjčce mezi obcí Petrovice a paní Kateřinou Musilovou, Holovousy
127, Hořice, výše půjčky je 10.000,-Kč
č.15 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 p. XX na dobu jednoho roku od 13.4.2022,
nájemné ve výši 50,-Kč za 1 m2, ostatní podmínky nájemní smlouvy jsou stejné
č.16 rozpočtové opatření č.1/2022
č.17 firmy STAVOKA Kosice ve výši 29.780,-Kč bez DPH na vyčištění příkopů
v intravilánu obce Kanice.
č.18 konání akce Čarodějnice“, finanční zajištění obcí a organizačně OZ

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje:
 žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého zasedání, konané dne 28.1.2022
 s výsledky auditu za rok 2021
 informacemi z DS ohledně situace na Ukrajině
 příspěvkem SMO ČR
 smlouvou OSA,z.s.
Zápis byl vyhotoven dne: 12.4.2022
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
dne ...........................................
Magda Petráčková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

