Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 17.10.2006 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.

Projednání rozpočtového opatření pro 2006.
Projednání navýšení rozpočtu pro MŠ Petrovice.
Projednání návrhu na vybudování okrasné studně v Petrovicích.
Projednání daru – starostovi obce Petrovice.
Projednání návrhu na odměnu zaměstnanci obce Petrovice.
Projednání návrhu na delegování zástupce k jednaní na valné hromadě VAK HK a.s.
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 16 dnů předem, vyvěšeno dne 1.10.2006.
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
27.6.2006.
-

-

starosta obce OZ informoval o výsledku jednání ve věci vyjasnění pracovně právních
vztahů topičky v MŠ Petrovice. Uvedl, že s topičkou MŠ Petrovice obce Petrovice již
uzavřela pracovní smlouvu, kdy výše odměny zůstává zachována.
starosta obce OZ informoval o jednání s firmou Správa o údržba silnic Hr. Králové, ve
věci vyhloubení příkopů v Kanicích. Z jednaní vyplynulo, že příkopy je nutno pouze
vyčistit, aby se zajistil volný průtok vody.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

1. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení rozpočtového opatření pro 2006. Poté
předal slovo účetní obce M. Zubrové, která OZ seznámila s rozpočtovým opatřením pro rok
2006.
OZ rozpočtové opatření projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ předložil návrh na navýšení rozpočtu pro MŠ Petrovice. OZ s obsahem
tohoto návrhu seznámila účetní obce p. M. Zubrová.
OZ návrh na navýšení rozpočtu pro MŠ Petrovice projednalo o schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ předložil návrh na vybudování okrasné studně v Petrovicích. Tato studně
je umístěna před prodejnou Konzumu v Petrovicích, kdy se jedná o akci na zvelebení obce
Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

4. Místostarosta obce OZ předložil návrh na projednání daru starostovi obce Petrovice k jeho
významnému životnímu jubileu.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

5. Místostarosta obce OZ předložil návrh na odměnu zaměstnanci obce Petrovice, panu M.
Šarounovi. Uvedl, že odměna se má týkat přesčasové práce při údržbě obce Petrovice. OZ po
diskusi schválilo návrh na výši celkové odměny, která bude vypočítána z odvedené
přesčasové práce a výše hodinové sazby zaměstnance obce.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

6. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na delegování zástupce akcionáře k jednaní na
valné hromadě VAK HK a.s., která se bude konat dne 6.12.2006 v sídle Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
OZ tento návrh projednalo a schválilo delegování starosty obce pana M. Šarouna jako
zástupce obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

7. Diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :

-

rozpočtového opatření pro 2006.
navýšení rozpočtu pro MŠ Petrovice.
vybudování okrasné studně v Petrovicích.
zakoupení daru starostovi obce Petrovice k jeho významnému životnímu jubileu.
návrh na odměnu zaměstnanci obce Petrovice, za přesčasovou práci při údržbě
obce Petrovice.
delegování starosty obce na jednání spol. VAK HK, dne 6.12.2006.

OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :
-

starostu obce delegováním zástupce akcionáře na jednání valné hromady spol. VAK,
HK, která se má konat dne 6.12.2006 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje.

Petrovice dne: 20.10.2006

