Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 8.11.2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan,
Havlíčková H., Šafka P., Janáček S.
Omluveni:
Ostatní :
Program jednání :
1. Zahájení
2. Volba inventurní komise
3. Stanovení výše odměn OZ
4. Uzavření pracovního poměru zaměstnance obce – pana M.Šarouna
5. Projednání výše poplatků.
6. Projednání akce – „mikuláš“ pro naše děti.
7. Projednání akce – „ vánoční ozdobení stromku“ v Petrovicích.
8. Projednání akce – „ vánoční pěvecké vystoupení“ v Petrovicích.
9. Projednání akce - „ plavání“ pro naše děti.
10.Projednání návrhu na vánoční výzdobu obce Petrovice.
11.Schválení zařazení úroků z úvěru na chodníky na rekonstrukci.
12.Schválení poplatku za domovní odpad.
13.Projednání veřejnoprávní smlouvu podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích mezi
městem Nový Bydžov a obcí Petrovice
14.Diskuse.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní , oznámil , že mimořádné veřejné
zasedání bylo předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem, vyvěšeno dne 1.11.2006.
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 %.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
2. Na základě návrhu OZ bylo navrženo a schváleno toto složení inventurní komise obce
Petrovice pro nové volební období 2006 - 2010. Předsedou inventurní komise byl zvolen
Žilka Luboš , členy inventurní komise Ing Štefanová Zdena., p. Zubrová M.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
3. Na základě návrhu OZ bylo navržena a schválena tato výše odměn OZ
Starosta obce (neuvolněný)........ 8100 Kč.

Místostarosta obce...................... 7200 Kč.
Předseda komise........................... 900 Kč.
Člen zastupitelstva......................... 410 Kč.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI –O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 1
4. Na základě návrhu OZ bylo navrženo a schváleno, že obce Petrovice i nadále bude
zaměstnávat jako svého zaměstnance pana Miroslava ŠAROUNA a to na zkrácenou denní
pracovní dobu rozdělenou na zimní a letní období.
- v zimní období 4,5 hod/den - počítá od 1.12.2006 do 28.2.2007 a dále.
- v letní období 6,5 hod./den - počítá od 1.3. 2007 do 31.10.2007 a dále.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1.
5. Na základě návrhu OZ byla projednána a schválena výše poplatků na toto volební období. .
Poplatek za zapůjčení obecní míchačky ........... 20,- Kč
Poplatek za zapůjčení výsuvného žebříku ........ 20,-Kč pro občany obce Petrovice
50,-Kč pro ostatní občany
Poplatek za vyhlášení Obecním rozhlasem ........30,-Kč
Poplatek za pronájem hřiště místními občany.. 100,- Kč
Poplatek za jednoho psa.................................... 50,- Kč
Poplatek za druhého psa a dalšího.......................75,- Kč
Poplatek za kopírování jednostranně (A4)............2,- Kč
oboustranně (A4).............3,- Kč
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
6. Na základě návrhu OZ bylo projednáno a schváleno uskutečnit akci „ Mikuláš „ za
finanční podpory obce Petrovice ve výší 50,- Kč na jeden balíček pro naše nejmenší.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
7. Na základě návrhu OZ bylo projednáno a schváleno uskutečnit akci „ vánoční ozdobení
stromku“ v Petrovicích za finanční podpory obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
8. Na základě návrhu OZ bylo projednáno a schváleno uskutečnit akci „vánoční pěvecké
vystoupení „ Petrovicích za finanční podpory obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
9. Na základě návrhu OZ bylo projednáno a schváleno uskutečnit akci - plavání ve
sportovním areálu v obci Všestary .
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
10. Na základě návrhu místostarosty obce byl projednán a schválen návrh
na vánoční výzdobu obce Petrovice. Zároveň OZ pověřilo místostarostu obce, aby vánoční
světlenou výzdobu v Petrovicích zajistil.

HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
11. Paní Monika Zubrová – účetní obce OZ předložila návrh na schválení zařazení úroků
z úvěru na chodníky na rekonstrukci. OZ po seznámení s tímto návrhem, tento projednalo a
následně schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
12. Starosta obce OZ předložil ke schválení návrh na projednání poplatku za domovní odpad
.
Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Petrovice bude výše poplatku za domovní odpad
stanovena dodatečně , po zjištění skutečných nákladů za provoz systému shromažďování ,
sběru , třídění a odstraňování komunálního odpadu za rok 2006 .
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
13. Starosta obce OZ předložil k projednání – Veřejnoprávní smlouvu podle § 63 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích mezi městem Nový Bydžov a obcí Petrovice ve věci přenesené
působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
v rozsahu vymezeném
§ 53 odst. 1. v správním obvodu obce Petrovice.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
Diskuse :
Diskuse probíhala ke každému bodu jednání. .
Usnesení :
OZ schvaluje :
-

-

Inventurní komisi pro rok 2006 ve složení: předseda Žilka Luboš , členové,
p. Zubrová M. Ing. Štefanová Zdena
Plat neuvolněného starosty ve výši 8100,- Kč
Plat neuvolněného místostarosty ve výši 7200,- Kč,
Plat předsedy výboru ve výši 900,-Kč,
Plat člena OZ a člena výboru ve výši 410,-Kč.
Plat bude vyplácen od 1.11.2006
Prodloužení pracovního poměru zaměstnance obce p. Miroslava Šarouna
- v zimní období 4,5 hod/den - od 1.12.2006 do 28.2.2007 a dále.
- letní období 6,5 hod - od 1.3. 2007 do 31.10.2007 a dále.
Poplatek za zapůjčení míchačky ve výši 20,-Kč,
Poplatek za zapůjčení výsuvného žebříku ve výši 20,-Kč pro občany Petrovic a 50,-Kč pro
ostatní,
Poplatek za vyhlášení místním rozhlasem ve výši 30,- Kč,
Poplatek za pronájem hřiště ve výši 100,- Kč na jeden den,
Poplatek za prvního psa ve výši 50,- Kč a za druhého psa a dalšího 75,-Kč,
Poplatek za kopírování – jednostranně 2,- Kč a oboustranně 3,- Kč.
Finanční podporu obce Petrovice ve výší 50,- Kč na jeden balíček na akci „ Mikuláš „.

-

-

Akci „ vánoční ozdobení stromku“ v Petrovicích za finanční podpory obce Petrovice.
Akci „vánoční pěvecké vystoupení „ Petrovicích za finanční podpory obce Petrovice.
Akci - plavání ve sportovním areálu v obci Všestary .
Návrh na vánoční výzdobu obce Petrovice.
Návrh na schválení zařazení úroků z úvěru na chodníky na rekonstrukci
Poplatek za domovní odpad, kdy výše poplatku bude odpovídat skutečným nákladům na
provoz systému shromaždování, sběru, dopravy, třídění a odstraňování komunálních
odpadů z roku 2006.
Veřejnoprávní smlouvu podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích mezi městem Nový
Bydžov a obcí Petrovice ve věci přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1. v správním
obvodu obce Petrovice.

OZ Bere na vědomí :
OZ Pověřuje:
OZ pověřilo míststarostu obce zajištěním vánoční světlené výzdoby v Petrovicích.

V Petrovicích dne 10. 11. 2006

