Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 21.1.2008 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., Stanislav Janáček

ostatní :

Program zasedání :
1. Projednání a schválení dotačního titulu z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje - předkládaného obcí Petrovice
2. Projednání návrhu ředitelky MŠ Petrovice na zakoupení počítače pro MŠ
v Petrovicích.
3. Projednání žádosti ředitele ZŠ Skřivany na finanční příspěvek ZŠ.
4. Projednání a schválení návrhu projektu – minigolfového hřiště
v Petrovicích.
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření za rok 2007.
6. Projednání sponzorské smlouvy mezi obcí Petrovice a Základní
uměleckou školou z Nového Bydžova.
7. 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 2008.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 6 zastupitelů , tj. 100 % zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Závěr OZ starosta obce seznámil s plněním úkolů z minulého zasedání OZ:
•

•
•

OZ seznámil s předložením žádosti na MÚ Nový Bydžov na kolaudační řízení
pro místní vodovod v části obce Kanice. Dále uvedl, že vytvoření a předání smluv
pro využívání užitkové vody v Kanicích se bude realizovat po kolaudaci a zjištění
nákladů na provoz.
OZ seznámil se stavem zajištění realizace nových stavebních parcel v části obce
za hřbitovem, kdy bylo již prodlouženo vyjádření institucí, které se ze zákona
vyjadřují k projektovým dokumentacím.
OZ seznámil s přípravou a zadáním projektové dokumentace k novým stavebním
parcelám - uvedl, že projektová kancelář byla již kontaktována.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O

K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení - dotačního titulu z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje - předkládaného obcí Petrovice. Uvedl, že
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením ZK/25/1705/2007 ze dne
13.12.2007 stanovilo Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje.
Na základě těchto zásada starosta obce Petrovice OZ předložil svůj návrh na podání
žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy Královéhradeckého kraje na
Dotační titul Dt1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, rozvoj
infrastruktury – v obci Petrovice realizovaný dotační titul, oprava MŠ v Petrovicích.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta obce OZ poté předložil k projednání návrh na schválení - dotačního titulu
Dt 4 – Dotace úroků z úvěru, z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, který je
možno předkládat samostatně.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta obce OZ seznámil s návrhem na dokončení úpravy místní komunikace
v obci Petrovice, část Kanice, kdy komunikace je poškozena výstavbou místního vodovodu
v této části obce.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil návrhu ředitelky MŠ Petrovice na zakoupení počítače pro MŠ v
Petrovicích. Uvedl, že počítač, který má MŠ Petrovice již dosluhuje a nesplňuje podmínky
pro kvalitní práci.
OZ tento návrh projednalo a rozhodlo, že technické parametry počítače posoudí pan Ing.
Končický a na základě tohoto posouzení, bude počítač opraven nebo bude zakoupen nový.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 ,PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání žádost ředitele ZŠ Skřivany na finanční
příspěvek ZŠ. Uvedl, že má zlepšit nabídku pro výuku a zájmovou činnost zakoupením
keramické pece.
OZ tento návrh projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
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4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrhu projektu – minigolfového hřiště
v Petrovicích. OZ seznámil s navrhovanou variantou minigolfového hřiště, kdy uvedl, že obec
Petrovice bude žádat o grant z prostředků Evropské unie a bude realizovaný pouze v případě
schválení dotace.
OZ tento návrh projednalo a schválilo, kdy rozhodlo o novém polohovém uspořádání
golfového hřiště v Petrovicích.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

5. Starosta obce OZ předložil k projednání návrhu projednání a schválení rozpočtového
opatření za rok 2007. Poté předal slovo účetní obce p. M. Zubrové, která OZ seznámila
s rozpočtovým opatřením ke konci roku 2007.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání návrhu sponzorské smlouvy mezi obcí Petrovice
a Základní uměleckou školou z Nového Bydžova, který se týká příspěvku ve výši 2.000,- Kč,
na nákup přívěsného vozíku pro dechový orchestr.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 21.1.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
OZ schvaluje :
-

-

podání žádosti k dotačnímu titulu Dt1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti, rozvoj infrastruktury – v obci Petrovice realizovaný dotační
titul, oprava MŠ v Petrovicích, z Programu obnovy Královéhradeckého kraje v roce
2008.
podání žádosti k dotačnímu titulu Dt 4 – Dotace úroků z úvěru
návrh na dokončení úpravy místní komunikace v obci Petrovice, část Kanice, kdy
komunikace je poškozena výstavbou místního vodovodu v této části obce.
posouzení technických parametrů počítače v MŠ Petrovice, panem Ing. Končickým,
kdy na na základě tohoto posouzení, bude počítač opraven nebo bude zakoupen nový.
žádost ředitele ZŠ Skřivany na finanční příspěvek ZŠ ve výši 2.000,-Kč
variantou minigolfového hřiště s novým polohovým uspořádáním
rozpočtové opatření za rok 2007.
návrh sponzorské smlouvy mezi obcí Petrovice a Základní uměleckou školou
z Nového Bydžova, který se týká příspěvku ve výši 2.000,- Kč, na nákup přívěsného
vozíku pro dechový orchestr.

OZ Bere na vědomí
OZ Pověřuje: starostu obce
Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel ……………………
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 22.1.2008
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

