Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 14.4.2006
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 :
Omluvena:
Program zasedání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projednání dotace z KÚ Hr. Králové.
Projednání návrhu na využití nezaměstnaných občanů z obce Petrovice.
Projednání návrhu na kultivaci pozemků u pomníku před budovou OÚ v Petrovicích.
Projednání výstavby přístavby kulturního zařízení v Petrovicích.
Projednání výstavby osvětlení místního hřbitova.
Projednání návrhu na výsadbu stromků u silnice ve směru do Petrovic.
Projednání odměny za dokončení knihovny.
Projednání pověření starosty obce zastupování na valné hromadě spol. VAK HK, konané
dne 7.6.2006
9. Projednání návrhu na pořádání tajného zájezdu
10. Projednání občerstvení při pořádání čarodějnic v obci.
11. 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 2.4.2006.
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 17.2.2006.
-

starosta obce OZ seznámil s již vyhlášeným konkurzem na místo ředitelky MŠ Petrovice.
starosta a místostarosta OZ seznámili s jednáním s vedením Konzumu HK, kdy obec
Petrovice se rozhodla finančně nepřispívat na vybavení místní prodejny klimatizací.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

1. Starosta obce OZ předložil k projednání schválení dotací z POV KÚ Hr. Králové. Uvedl, že
pro obec Petrovice byla schválena dotace na akce:
- přístavba klubu přátel Petrovic ve výši 50 000,-Kč
- hrazení úroků z úvěru obce Petrovice ve výši 25 000,-Kč
OZ schválené dotace projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ předložil návrh na využití nezaměstnaných občanů z obce Petrovice. Společně
s účetní obce paní M. Zubrovou OZ seznámili s finančními náležitostmi při využívání
nezaměstnaných. OZ seznámili s finančními náležitostmi hrazenými Úřadem práce a s finančními
náklady obce Petrovice.
Po podrobné diskusi OZ rozhodlo o využití dvou nezaměstnaných při údržbě obce a to pouze
vytipovaných občanů obce Petrovice. Pověřilo starostu obce spolu s účetní obce paní Zubrovou, aby
s Úřadem práce provedli jednání k zajištění práce nezaměstnaných pro obec Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ předložil návrh na kultivaci pozemku u pomníku před budovou OÚ
v Petrovicích.
OZ toto projednalo a následně rozhodlo, že obec Petrovice v rámci šetření finančních prostředků
tuto kultivace pozemku provede sama, kdy využije ke kultivaci práci místních občanů.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

4. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání výstavby přístavby kulturního zařízení
v Petrovicích. Konstatoval, že již je zpracována projektová dokumentace, která byla schválena
příslušnými orgány.
Uvedl, že před výstavbou starosta obce oslovil možné zájemce o výstavbu tohoto zařízení.
Po předložení rozpočtů z řad zájemců o výstavbu a po diskusi OZ rozhodlo, že výstavba bude
prováděna pomocí menších firem nebo živnostníků, aby byly šetřeny finanční prostředky obce.
OZ tento záměr schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

5. Starosta obce OZ předložil návrh na výstavbu osvětlení místního hřbitova. Rovněž k této akci
je již vytvořena i schválena projektová dokumentace. Uvedl, že před výstavbou starosta obce
oslovil možné zájemce o výstavbu tohoto osvětlení, kdy nabídky doposud nebyly na OÚ doručeny.
OZ tuto žádost projednalo a rozhodlo, že výstavba osvětlení má být realizována při využití
práce nezaměstnaných, aby byly šetřeny finanční prostředky obce.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

6. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na projednání návrhu na výsadbu stromků u silnice ve
směru do Petrovic. Konstatoval, že záměrem obce je provést vykácení starých stromů podél
uvedené silnice a následnou výsadbu nových stromů, které využijeme z našeho lesního porostu.
OZ toto projednalo a následně rozhodlo, že obec Petrovice tuto výsadbu stromků provede
sama, kdy využije k práci místní občany.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

7. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na projednání odměny za dokončení knihovny. OZ
tento návrh projednalo a rozhodlo, že panu Ing. Končickému bude vyplacena finanční odměna za
dokončení knihovny a to ve výši odpracovaných hodin při práci na dokončení knihovny.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

8. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání pověření zástupce obce zastupováním na valné
hromadě spol. VAK HK, která se bude konat 7.6.2006 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje.
OZ tento návrh projednalo a schválilo pověření starosty obce zastupování obce Petrovice na
valné hromadě spol. VAK HK.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

9. Místostarosta obce OZ předložil návrh na pořádání tajného zájezdu obcí Petrovice. OZ tento
návrh projednalo a rozhodlo, že tajný zájezd bude organizován jako v roce minulém a bude hrazen
z rozpočtu obce.
OZ zároveň pověřilo organizací tajného zájezdu místostarostu obce.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

10. Starosta obce OZ předložil návrh projednání občerstvení při pořádání čarodějnic v obci. OZ
toto projednalo a schválilo, kdy občerstvení pro děti bude hrazeno pro děti jako v roce minulém a to
z rozpočtu obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

11. Diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.
USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
-

dotace z POV KÚ Hr. Králové
využití nezaměstnaných občanů z obce Petrovice pro práci v obci.
kultivaci pozemku u pomníku před budovou OÚ v Petrovicích
výstavbu přístavby kulturního zařízení v Petrovicích
výstavbu osvětlení na místním hřbitově
výsadbu stromků u silnice ve směru do Petrovic
finanční odměnu pro pana Ing. Končického za dokončení knihovny a to ve výši
odpracovaných hodin při práci na dokončení knihovny
pověření starosty obce zastupováním na valné hromadě spol. VAK HK, která se bude konat
7.6.2006
návrh na pořádání tajného zájezdu obcí Petrovice
občerstvení při pořádání čarodějnic v obci

OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :
-

starostu obce spolu s účetní obce paní Zubrovou, aby s Úřadem práce provedli jednání
k zajištění práce nezaměstnaných pro obec Petrovice
starostu obce zastupováním na valné hromadě spol. VAK HK, která se bude konat 7.6.2006
v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
místostarostu obce zajištěním tajného zájezdu .

Zapsal : Žilka Luboš .......................................

Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne: 17.4.2006
......................
Žilka Luboš
místostarosta

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

