Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
18.4.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Šaroun M., Žilka L., Ing. Končický Milan,
Šafka P., Havlíčková H.
omluveni: Ing. Štefanová Stanislav Janáček
ostatní :
Program zasedání :
1. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy
venkova – dotační titul l.
2. Projednání návrhu na obsazení výběrové komise – na realizaci akce nazvané
„Výměna vytápění a oken v MŠ Petrovice“.
3. Projednání návrhu na opravu místní komunikace v obci Kanice.
4. Projednání akce „čarodějnice“ v Petrovicích.
5. Projednání a schválení pověření zástupce obce Petrovice k jednání na řádné valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
6. Diskuse
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 10.4.2008. Konstatoval , že OZ
je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 71 % 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 5 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 5 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke
každému projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z Krajského programu obnovy venkova – dotační titul l, obnova a údržba venkovské zástavby
a občanské vybavenosti, rozvoj infrastruktury (číslo smlouvy POV 2008/104NB) mezi
Královéhradeckým krajem a obcí Petrovice.
OZ po seznámení s uvedenou smlouvou tuto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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2. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a ustanovení výběrové komise podle
Vnitřní směrnice č. 1 obce Petrovice - na realizaci akce nazvané Výměna vytápění a oken
v MŠ Petrovice.
Starosta obce OZ předložil návrh na toto složení výběrové komise: pan Miroslav ŠAROUN,
pan Luboš ŽILKA, paní Kateřina TOMÁŠOVÁ.
OZ tento návrh projednalo a výběrovou komisi v uvedeném složení schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
3. Starosta obce OZ předložil před vlastním projednáním opravy místní komunikace v obci
Kanice tento návrh neprojednávat, protože dodavatel stavby doposud neupřesnil místo, kde
cestu dle nové technologie opravoval a proto tento návrh by se projednal na nejbližším
zasedání OZ.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
4. Místostarosta obce OZ předložil k projednání akci „čarodějnice“ v Petrovicích. Uvedl, že
obec Petrovice by se na této akci finančně spolupodílela jako v roce minulém.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení pověření zástupce obce
Petrovice k jednání na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s., která se bude konat dne 11.6.2008.
OZ tento návrh projednalo a schválilo pověření pana M. Šarouna, starosty obce Petrovice
k jednání na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

6. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
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OZ schvaluje :
•

•
•
•

smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy venkova – dotační
titul l, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, rozvoj
infrastruktury (číslo smlouvy POV 2008/104NB) mezi Královéhradeckým krajem
a obcí Petrovice.
složení výběrové komise: pan Miroslav ŠAROUN, pan Luboš ŽILKA, paní
Kateřina TOMÁŠOVÁ - na realizaci akce nazvané Výměna vytápění a oken v MŠ
Petrovice.
finanční spoluúčast obce Petrovice na akci „čarodějnice“ v Petrovicích.
pověření pana M. Šarouna, starosty obce Petrovice k jednání na řádné valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. dne 11.6.2008.

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 22.4.2008
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

