Usnesení z 31. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
28.12.2021 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, Miroslava Šarouna a zapisovatelem RNDr.Lucii
Jirsákovou
 č.2 program 31.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 30. veřejného zasedání OZ ze dne 16.11.2021
 č.5 v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatřeních v
roce 2022 v následujícím rozsahu: Do výše 300.000,-Kč na straně příjmů a do výše
300.000,-Kč na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními změnami.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případě:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojené výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na zasedání zastupitelstvem konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.
 č.6 ponechání odměn zastupitelů jako v roce 2021: členové výborů celkem 1.700,-Kč,
předsedové výboru celkem 2.300,-Kč, místostarostové celkem 14.500,-Kč, starosta
celkem 25.775,-Kč
 č.7 odměňování zastupitelů od 1.1.2022 na základě Dohod o provedení práce ve výši
100,-Kč/1 hodinu dle skutečně odpracovaných hodin: Jaroslav Čermák - údržba veřejných
prostranství obce, Magda Petráčková - práce pro kulturní záležitosti obce, Andrea
Šepsová - práce pro kulturní záležitosti obce, Miroslav Šaroun - DoPP na údržbu čističky
obce a DoPP na údržbu veřejných prostranství obce
 č.8 schvaluje neinvestiční finanční příspěvek zřizovatele na provoz své příspěvkové
organizace MŠ, Petrovice na rok 2022 ve výši 425.000,-Kč, z toho odpisy činí
54.160,80,-Kč
 č.9 rozpočet obce Petrovice na rok 2022 jako vyrovnaný v příjmech ve výši
7.753.400,10Kč a ve výdajích ve výši 7.753.400,10,-Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu
jsou účetní třídy.
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č.10 Střednědobý rozpočtový výhled MŠ, Petrovice na období 2023 a 2024
č.11 Střednědobý rozpočtový výhled obce Petrovice na období 2023-2024.
č.12 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v Petrovicích čp. 24 na dobu jednoho roku,
výše nájemného je 50Kč / 1 m2.
č.13 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v Petrovicích čp. 24 na dobu jednoho roku,
výše nájemného je 50Kč / 1 m2.
č.14 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v Petrovicích čp. 24 na dobu jednoho roku,
výše nájemného je 50Kč / 1 m2.
č.15 zprávu o uplatňování ÚP Petrovice vypracovanou pořizovatelem, úřadem územního
plánování při MÚ v Novém Bydžově ( zastoupený ing. J. Málkem)
č.16 žádost SDH Petrovice o proplacení členských příspěvků na rok 2021 ve výši 2.600,Kč
č.17 OZ schvaluje dodatek ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení
zhotovitele č. S 153000718(cenová příloha pro rok 2022) a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
převzetí a odstranění odpadu na zařízení (SKLÁDCE ODPADU) zhotovitele č.
S99101001801
č. 18 OZ schvaluje pravomoci starosty obce na poslední rozpočtovou změnu obce
Petrovice v neomezené výši, která byla předložena na základě žádosti účetní obce.
č.19 příkaz k vypracování účetní závěrky a inventarizace
č.20 plán obnovy vesnice 2022-2023. Po diskusi starosta navrhl schválit tyto body:
 dokončení obnovy malé vodní nádrže (rybník směr Kanice)
 příprava a následná realizace vodovodu do místní části Kanice
 práce k přípravě projektové dokumentace zasíťování 8RD
 údržba budov v majetku obce Petrovice a veřejných prostranství v obci Petrovice
a Kanice
 podpora kulturního a sportovního vyžití v obci

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého zasedání, konané dne 16.11.2021
 situací ohledně pozemku p.č 425/5 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
 ukončením dodatku o sníženém nájemném k nájemní smlouvě na nebytové prostory
v čp. 104 v Petrovicích ( kadeřnictví, masáže) k 31.12.2021.
 výsledkem kontroly hospodaření v MŠ Petrovice
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Zápis byl vyhotoven dne: 3.1.2022
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun
...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

