Usnesení z 35. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
21.6.2022 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 35.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 34. veřejného zasedání OZ ze dne 13.5.2022
 č.5 dodatek č.4 pachtovní smlouvy č.106/13 mezí obcí Petrovice a Rolnickou a.s.
Králíky.
 č.6 smlouvu smluvně zřídit právo stavby 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 smlouvu smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 722/1, 425/6 v
k.ú. Petrovice u NB.
 č.8 úpravu směrnice pro zadávání veřejných zakázek a to takto: navýšení pravomocí
starosty na dodávky a služby na částku 150.000,-Kč, na stavební práce navýšit částku
450.000,-Kč.
 č.9 odložení bodu fotovoltaiky na budovu MŠ, Petrovice z důvodů doladění
technických podmínek
 č. 10 účetní závěrku obce Petrovice za rok 2021
 č.11 závěrečný účet obce Petrovice za rok 2021 závěrečný účet obce Petrovice za rok
2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
 č.12 hospodářský výsledek obce Petrovice za rok 2021 ve výši 7 162 722,17 Kč
 č.13 hospodářský výsledek MŠ, Petrovice za rok 2021 ve výši 3 134,87 Kč a schvaluje
převod do rezervního fondu MŠ, Petrovice
 č.14 účetní závěrku MŠ, Petrovice za rok 2021
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č. 15 finanční příspěvek na „Školku v přírodě“ ve výši 1000,-Kč/ na dítě, dětem
s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice. V letošním šk. roce se Školky v přírodě
zúčastnily 3 děti.
č.16 odložení bodu elektronické úřední desky na nové zastupitelstvo obce Petrovice
č.17 pověření starosty obce zajištěním akce „ Výsadba vzrostlých stromů v obci
Petrovice“ firmou OK ZAHRADY s.r.o. ve výši 216.500,-Kč
č.18 výsledek výběrového řízení na akci„Napojení místní části Kanice na veřejný
vodovod“ a pověřuje starostu dalším jednání ve věci realizace akce
č.19 nákup pergoly k nemovitosti čp.22 do částky 25.000,-Kč, která bude umístěna na
obecním pozemku p.č 62, k.ú.Petrovice u Nového Bydžova a bude sloužit pro občany
dané lokality

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje usnesení:


pořízení solárního svítidla k lavičkám na nově zrekonstruovaný rybník.

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého zasedání, konané dne 13.5.2022
 rozhodnutím č. 1210400538 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Výsadba vzrostlých stromů v obci Petrovice“
 rozpočtovým opatřením č.5/2022 a 6/2022
Zápis byl vyhotoven dne: 27.6.2022
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík

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

Magda Petráčková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

