Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 19.10.2007 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., Havlíčková H.
omluven: Stanislav Janáček

ostatní : pan Krátký Josef, pan Amsler, paní Stiborová

Program zasedání :
1. Projednání a schválení rozpočtového opatření na rok 2007
2. Projednání s schválení pokynů pro zpracování návrhu Úz. Pl. Petrovice a
Kanice vycházející ze stanovisek ke konceptu Úz. Pl.
3. Projednání a schválení strategického plánu LADER MAS Společná
Cidlina
4. Projednání a schválení návrhu na rekonstrukci budovy MŠ v Petrovicích.
5. Projednání a schválení návrhu na odměnu ředitelky MŠ Petrovice.
6. Projednání a schválení návrhu na vybudování minigolfového hřiště
v Petrovicích.
7. Projednání a schválení návrhu na přípravu pro nové stavební parcely.
8. Projednání a schválení převodu prostředků pro MŠ Petrovice.
9. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrovice.
10.Projednání a schválení odměny pro účetní obce Petrovice.
11.Projednání a schválení zajištění akce „Vánoční stromek v Petrovicích.“
12.Projednání a schválení nového řešení odpadového hospodářství v části
obce Kanice.
13.Diskuse
K jednotlivým bodům :
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 4.10.2007
Konstatoval , že OZ je usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 96 % 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. 96 % zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O

K jednotlivým bodům:

1. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení rozpočtového opatření na rok
2007. Po předložení tohoto návrhu předal slovo p. Zubrové - účetní obce Petrovice, která OZ
seznámil s rozpočtovým opatřením na rok 2007.
OZ rozpočtové opatření obce Petrovice na rok 2007 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
2. Starosta obce OZ předložil návrh na - Projednání s schválení pokynů pro zpracování
návrhu Úz. Pl. Petrovice a Kanice vycházející ze stanovisek ke konceptu Úz. Pl.
Starosta před hlasování nejprve OZ seznámil s dalšími pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu obce Petrovice a Kanice.
Po diskusi OZ schválilo pokyny pro zpracování návrhu Úz. Pl. Petrovice a Kanice
vycházející ze stanovisek ke konceptu Úz. Pl.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5 , PROTI – 1, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
3. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení strategického plánu
LADER MAS Společná Cidlina. Starosta obce OZ seznámil s podobou strategického plánu,
který je výchozí pro získání dotací.
Po diskusi OZ strategický plán LADER MAS Společná Cidlina schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
4. Starosta obce OZ předložil návrh projednání a schválení rekonstrukce budovy MŠ
v Petrovicích. Starosta obce OZ seznámil se současnou situací v MŠ Petrovice, kdy
konstatoval, že obec Petrovice již musela řešit problémy s topením v MŠ. Po diskusi OZ
bylo rozhodnuto, že obec Petrovice v tomto roce připraví potřebné projektové dokumentace
k topení v MŠ a výměně oken a v příštím roce provede rekonstrukci budovy MŠ Petrovice.
OZ pověřilo starostu obce Petrovice zajištěním projektové dokumentace k topení
v MŠ Petrovice a povolení k výměně oken v MŠ.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

5. Místostarosta obce OZ předložil návrh na schválení finanční odměny pro ředitelku MŠ
Petrovice za její dosavadní práci. Konstatoval, že prostředky na platby poskytuje Krajský
úřad Hradec Králové a pro MŠ byly navýšeny o částku 12.000,-Kč. Dále uvedl, že
zaměstnanci MŠ již odměnu dostali a proto OZ předložil návrh na odměnu ředitelce MŠ
Petrovice ve výši poloviny navýšené částky, kdy se tedy jedná o 6.000,-Kč.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

6. Starosta obce OZ předložil návrh na vybudování minigolfového hřiště v Petrovicích.
OZ seznámil se záměrem obce na vybudování tohoto minigolfového hřiště na sportovním
areálu v Petrovicích, kdy obec Petrovice by tento záměr realizovala pouze po získání dotace.
Po diskusi OZ bylo rozhodnuto, že obec Petrovice nejprve zajistí potřebnou dokumentaci a
poté požádá o podání dotace a to prostřednictvím projektového managera Společné Cidliny.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na přípravu pro nové stavební
parcely v Petrovicích. Konstatoval, že obec Petrovice v nejbližší době bude mít schválen
Územní plán, který je základem pro další rozvoj obce Petrovice. Proto OZ předložil návrh na
přípravu nových stavebních parcel v Petrovicích, které by měly být v místě za objektem dílen
Rolnického družstva Králíky.
OZ po diskusi rozhodlo, že přípravou pro výkup a následné projektové dokumentace bude
po projednání s majiteli pozemků pověřena projektová kancelář, které potřebné dokumenty
zajistí.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na převod prostředků pro MŠ
Petrovice. OZ seznámil s žádostí ředitelky MŠ Petrovice na schválení převodu prostředků
rezervního fondu ve výši 6.431,53,-Kč na úhradu zhoršeného výsledku roku 2006.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
Dále OZ předložil k projednání a schválení návrh na převod prostředků pro MŠ Petrovice,
kdy se jedná o finanční prostředky na vybudované dětské hřiště v MŠ v částce 26 858 Kč.
Jedná se o spoluúčast obce při podání žádosti MŠ na dotaci z programu VIA.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Petrovice. OZ seznámil se zápisem po kontrole, která byla provedena Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický,oddělení kontroly obcí a analýz. Kontrolou byly
zjištěny pouze drobné chyby , které budou odstraněny.
OZ po seznámení se zápisem tento projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

10. Místostarosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na odměnu pro účetní
obce Petrovice. Konstatoval, že účetní pro obec zajišťuje práce i nad rámec svých povinností
a proto navrhuje odměnu ve výši 2.000,-Kč za práci pro obec Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Členka OZ paní Hana Havlíčková OZ předložila návrh na projednání a schválení zajištění
akce „Vánoční stromek v Petrovicích.“ Konstatovala, že tato akce má v obci již dlouhou
tradici, na kterou chceme navázat i v tomto roce, a proto jako každoročně obec Petrovice
zajistí občerstvení na tuto akci.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh nového řešení odpadového
hospodářství v části obce Kanice. Starosta obce nejprve OZ a přítomné informoval o jednání
na Městském úřadu v Novém Bydžově ve věci řešení odpadového hospodářství. Na základě
tohoto jednání obec Petrovice musí odpadové hospodářství v části obce Kanice řešit na
základě obecně závazné vyhlášky, která je platná pro obě části obce a to za stejných
podmínek.
OZ po diskusi rozhodlo o zrušení svého rozhodnutí ze dne 8.6.2007 o řešení odpadového
hospodářství a rozhodlo, že odpadové hospodářství v části obce Kanice bude řešeno
pomocí zakrytého kontejneru, který bude opatřen zámkem. Pro občany části obce
Kanice je i nadále přístupný sběrný dvůr v Petrovicích, kde mohou ukládat i jiný odpad.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.

OZ schvaluje :
-

-

-

rozpočtové opatření obce Petrovice na rok 2007
pokyny pro zpracování návrhu Úz. Pl. Petrovice a Kanice vycházející ze stanovisek ke
konceptu Úz. Pl.
návrh strategického plánu LADER MAS Společná Cidlina
rekonstrukci budovy MŠ v Petrovicích
finanční odměnu pro ředitelku MŠ Petrovice ve výši 6.000,-Kč
návrh na vybudování minigolfového hřiště v Petrovicích
návrh na přípravu pro nové stavební parcely v Petrovicích
převod prostředků pro MŠ Petrovice z rezervního fondu ve výši 6.431,53 Kč na
úhradu zhoršeného výsledku roku 2006.
převod prostředků pro MŠ Petrovice, kdy se jedná o finanční prostředky na
vybudované dětské hřiště v MŠ v částce 26 858,- Kč. Jedná se o spoluúčast obce při
podání žádosti MŠ na dotaci z programu VIA.
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrovice, který byl proveden
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický,oddělení kontroly
obcí a analýz.
odměnu pro účetní obce Petrovice ve výši 2 000,-Kč.
návrh na zajištění akce „Vánoční stromek v Petrovicích.“
řešení odpadového hospodářství v části obce Kanice, které bude řešeno pomocí
zakrytého kontejneru, který bude opatřen zámkem. Pro občany části obce Kanice bude
i nadále přístupný sběrný dvůr v Petrovicích, kde mohou ukládat i jiný odpad.

OZ Bere na vědomí :

OZ Pověřuje: starostu obce Petrovice zajištěním projektové dokumentace k topení v MŠ
Petrovice a povolení k výměně oken v MŠ.

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 23.10.2007
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

