Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 17.2.2006
v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan,
Jiří Karásek, Ing. Zdena Štefanová, Hana Havlíčková
Ostatní : Ing. Arch. Hana Vašatová
Omluvena:
Program zasedání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projednání konceptu Územního plánu obce Petrovice.
Projednání změny jmenování ředitelky MŠ Petrovice na dobu určitou.
Projednání rozpočtu obce Petrovice na rok 2006.
Projednání financování provozu obecní knihovny v Petrovicích.
Projednání návrhu na proplacení členských příspěvků za naše hasiče.
Projednání návrhu na zakoupení nového chladícího zařízení do objektu Klubu přátel
Petrovic.
7. Projednání návrhu na zakoupení nové kopírky pro účely obce.
8. Projednání žádosti Konzumu Hr. Králové na projednání finančního příspěvku na instalaci
klimatizace v prodejně v Petrovicích.
9. Projednání místních poplatků v obci Petrovice na rok 2006.
10. Diskuse
K jednotlivým bodům :
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele i ostatní hosté a oznámil , že mimořádné veřejné
zasedání bylo předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 10 dnů předem, vyvěšeno dne 27.1.2006.
Konstatoval , že OZ je usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 100% zastupitelů.
Seznámil přítomné s programem zasedání , vyzval zastupitele zda mají k programu výhrady, nebo
chtějí něco doplnit . Jelikož tak nebylo , dal o návrhu programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů , tj. 100 % přítomných zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Zároveň starosta obce OZ informoval o plnění úkolů daných na zasedání OZ ze dne 9.12.2005.
- starosta obce OZ seznámil s výsledky jednání na Úřadu práce v Novém Bydžově, kdy
konstatoval, že nové podmínky vytvářené Úřadem práce by budou známy teprve na konci měsíce
února 2006.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

1. Starosta obce OZ předložil k projednání koncept – Územního plánu obce Petrovice a zároveň
přivítal na zasedání OZ paní Ing. Arch. Hanu Vašatovou, zpracovatelku tohoto územního plánu. Po
seznámení s vlastním konceptem a po diskusi OZ projednalo a schválilo tyto drobné úpravy
předloženého Územního plánu obce Petrovice:
- v konceptu územní plánu vypustit - zóny C1, C2, plochy veřejné zeleně
- plochu obytné zóny - A4, zarovnat s hranicí retranslační věže
- navržené zalesnění rozšířit až po hranici – zońy BC6

-

změnit využití plochy výroby, výr. služeb a skladů v místě dvora v Petrovicích a v místě
„Šafářovy zahrady“ na plochu obytné zástavby

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ předložil návrh na změnu jmenování ředitelky MŠ Petrovice na dobu určitou.
Tuto úpravu změny jmenovaní ředitelky MŠ Petrovice je nutné provést, protože jmenovaná koncem
školního roku odchází do důchodu.
OZ tuto změnu projednalo a schálilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání rozpočtu obce Petrovice na rok 2006, který byl
navržen jako vyrovnaný v celkové výši 4 970 070,-Kč. OZ seznámil s jednotlivými položkami
rozpočtu, kdy po diskusi OZ takto navržený rozpočet schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

4. Starosta obce OZ předložil návrh na financování provozu obecní knihovny v Petrovicích.
K tomuto bodu vystoupil zároveň pan Ing. M. Končický, který knihovnu v Petrovicích vede a OZ
podrobně seznámil s úpravami v knihovně i s nutnou registrací knih v této knihovně. Po diskusi OZ
projednalo a schválilo, že tyto práce na knihovně budou financovány na základě dohody o
provedení práce mezi obcí Petrovice a panem Ing. M. Končickým.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

5. Starosta obce OZ předložil návrh našich hasičů na proplacení členských příspěvků. OZ tuto
žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

6. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na zakoupení nového chladícího zařízení do objektu
Klubu přátel Petrovic. Uvedl, že staré zařízení je již nefunkční a proto je nutné chladící zařízení
buď opravit nebo zakoupil nové. OZ na svém zasedání tento návrh projednalo a schválilo zakoupení
nového chladícího zařízení.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

7. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na zakoupení nové kopírky pro účely obce. Uvedl, že
stávající zařízení je neustále opravováno a tento stav omezuje provoz kopírovacích služeb pro účely
obce Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,
PROTI – O ,
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O
8. Starosta obce OZ předložil žádost Konzumu Hr. Králové na projednání finančního příspěvku
na instalaci klimatizace v prodejně v Petrovicích. OZ tuto žádost projednalo a rozhodlo, že starosta
společně s místostarostou obce Petrovice povedou s vedením Konzumu HK jednání k vyřešení této
vzniklé situace. OZ zároveň rozhodlo, že se nepřiklání k vyhovění této žádosti, ale v naléhavé
situaci by bylo ochotné na dalším jednání OZ o této věci znovu rozhodnout.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

9. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání místních poplatků v roce 2006 pro obec
Petrovice a Kanice.Uvedl, že po rozúčtování nákladů za provoz systému shromažďování , sběru ,
přepravy , třídění ,využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Petrovice v roce minulém
podle § 10 b, odst.3 písm. a , b , zákona č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích , v obci Petrovice a
Kanice , předkládá k projednání poplatek na rok 2006 ve výši 300 ,- Kč./ osobu / a rok pro
fyzickou osobu, která má v obci Petrovice a Kanice
trvalý pobyt a stavbu sloužících k individuální rekreaci na území obce Petrovice a Kanice , ve
kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Výše ostatních poplatků zůstává nezměněna.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

10. Diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.
USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
- koncept Územního pánu Petrovice a změny v konceptu Územního plánu obce Petrovice :
1. v konceptu územní plánu vypustit - zóny C1, C2, plochy veřejné zeleně
2. plochu obytné zóny - A4, zarovnat s hranicí retranslační věže
3. navržené zalesnění rozšířit až po hranici – zońy BC6
4. změnit využití plochy výroby, výr. služeb a skladů v místě dvora v Petrovicích a
v místě „Šafářovy zahrady“ na plochu obytné zástavby
- změnu jmenování ředitelky MŠ Petrovice na dobu určitou
- návrh na rozpočtu obce Petrovice na rok 2006, který byl navržen jako vyrovnaný v celkové
výši 4 970 070,-Kč.
- návrh na financování provozu obecní knihovny v Petrovicích na základě dohody o
provedení práce mezi obcí Petrovice a panem Ing. M. Končickým a to po dobu prací
v knihovně.
- proplacení členských příspěvků za naše hasiče.
- zakoupení nového chladícího zařízení do objektu Klubu přátel Petrovic.
- zakoupení nové kopírky pro účely obce.
- poplatek na rok 2006 ve výši 300 ,- Kč./ osobu / a rok pro fyzickou osobu, která má v obci
Petrovice a Kanice trvalý pobyt a stavbu sloužících k individuální rekreaci na území obce
Petrovice a Kanice , ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická oso
OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :
- starostu obce provedením změny jmenování ředitelky MŠ Petrovice na dobu určitou.
- starostu a místostarostu jednání s vedením Konzumu HK.
Zapsal : Žilka Luboš .......................................

Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne: 21.2..2006
......................
Žilka Luboš
místostarosta

........... .......................
Miroslav Šaroun
starosta

