Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 29.12.2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan,
Šafka P., Janáček S.
Omluvena: Hana Havlíčková
Ostatní :
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Převod pozemků v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Schválení rozpočtového provizória na rok 2007.
Schválení rozpočtového výhledu na rok 2009.
Schválení rozpočtového opatření na rok 2006.
Návrh na pořízení obecního znaku a vlajky.
Návrh na schválení finančního příspěvku 5.000,-Kč MŠ Petrovice.
Schválení programu obnovy venkova na volební období.
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 12.12.2006.
Konstatoval , že OZ je usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 85,7 % 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 6 zastupitelů , tj. 85,7 %
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
Místostarosta obce OZ seznámil s plněním úkolu z minulého zasedání, kdy byl pověřen
zajištěním vánoční světlené výzdoby v Petrovicích. Konstatoval, že vánoční osvětlení bylo
firmou zhotoveno včas a tvoří vánoční výzdobu obce Petrovice.

K jednotlivým bodům:
2. Starosta obce OZ předložil žádost Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje obci
Petrovice na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova, kdy se jedná o
parcelní číslo 689, 690,698, místní komunikace v obci.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0

3. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení rozpočtového provizória na rok 2007. Po
předložení návrhu předal slovo účetní obce p. M. Zubrové, která OZ seznámila s rozpočtovým
opatřením obce Petrovice na rok 2007.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI –O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
4. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení rozpočtového výhledu na rok 2009. Po
předložení návrhu předal slovo účetní obce p. M. Zubrové, která OZ seznámila s rozpočtovým
výhledem obce Petrovice na rok 2007.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení rozpočtového opatření na rok 2006. Po
předložení návrhu předal slovo účetní obce p. M. Zubrové, která OZ seznámila s rozpočtovým
opatřením obce Petrovice na rok 2007.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O

6. Místostarosta obce OZ předložil návrh na pořízení obecního znaku a vlajky obce
Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O

7. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení finančního příspěvku 5.000,-Kč MŠ
Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
8. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení programu obnovy venkova na volební
období.

-

OZ po diskusi předložilo tento program obnovy venkova na toto volební období :
rekonstrukce MŠ Petrovice
oprava místních komunikací v obci Petrovice, Kanice
výkup pozemků pro novou stavební zástavbu
vybudování infrastruktury k stavební zástavbě
rekonstrukce ČOV
rekonstrukce horního rybníku v Petrovicích
oprava kostela v Petrovicích

-

dovybavení hřiště v Petrovicích
stavební úprava na budově Klubu přátel Petrovic.

OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
9. Diskuse probíhala ke každému bodu jednání. .
Usnesení : Veřejné zasedání OZ konaného 29.12.2006
OZ schvaluje :
- bezúplatný převod pozemků v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova, kdy se jedná o parcelní
čísla 689, 690,698, druh pozemku :ostatní plocha . Smluvní strany : dárce KHK , obdarovaný
obec Petrovice.
- rozpočtové provizórium na rok 2007
- rozpočtový výhled na rok 2009
- rozpočtové opatření na rok 2006
- návrh na pořízení obecního znaku a vlajky obce Petrovice
- návrh finančního příspěvku 5.000,-Kč MŠ Petrovice.
- program obnovy venkova na toto volební období :
- rekonstrukce MŠ Petrovice
- oprava místních komunikací v obci Petrovice, Kanice
- výkup pozemků pro novou stavební zástavbu
- vybudování infrastruktury k stavební zástavbě
- rekonstrukce ČOV
- rekonstrukce horního rybníku v Petrovicích
- oprava kostela v Petrovicích
- dovybavení hřiště v Petrovicích
- stavební úprava na budově Klubu přátel Petrovic.
OZ Bere na vědomí :
OZ Pověřuje:

Petrovice dne : 30.12.2006

