Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
21. 1. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

Šaroun M., Žilka L., Ing. Končický Milan,
Šafka P., Havlíčková H, Ing. Štefanová,Stanislav Janáček

Ostatní: viz prezentační listina
Program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projednání ručitelského závazku obce Petrovice
Projednání poplatků za domovní odpad a psy v roce 2009
Projednání příspěvku na lyžařský zájezd pořádaný ZŠ Skřivany
Projednání stavebních podmínek pro výstavbu rodinných domů v Petrovicích
Projednání návrhu na převod pozemků obci Pšánky
Projednání návrhu na proplacení příspěvků členů Sdružení dobrovolných hasičů
Petrovice
7. Projednání návrhu na zakoupení programového vybavení pro počítače do Mateřské
školy, Petrovice
8. Projednání návrhu na určení výběrové komise při realizaci akce - zasíťování pozemků
pro novou zástavbu.
9. 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 9.1.2009. Konstatoval , že OZ je
usnášení schopné, jelikož je zúčastněno zastupitelů, tj. 100 %.
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 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke
každému projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 ,PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných
vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD 23/3246/08/LCD ve znění návrhu, který je přílohou
č. 1 tohoto zápisu ze zasedání Zastupitelstva, jehož obsahem je kromě dalších náležitostí:
-

poskytnutí ručitelského závazku obce k zajištění pohledávek z úvěru poskytnutého
Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782, se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ:
140 00 občanskému sdružení Společná CIDLINA, o.s. se sídlem Nepolisy 75, 503 63
Nepolisy,
IČ: 26662779,
ve výši
Kč
9.216.359,(slovy:
Devětmilionůdvěstěšestnácttisíctřistapadesátdevět korun českých) na projekt s názvem
„Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko",

-

s dobou splatnosti do 30. 06. 2010,

-

ručitelský závazek se poskytuje až do výše 2,46 % nesplaceného zůstatku úvěru a k tomu
náležejícího příslušenství, tj. úroků a poplatků.

Starosta obce OZ seznámil s tímto návrhem, kdy uvedl, že se jedná o uzavření
uvedené smlouvy, která je vytvořena v souvislosti s realizací shora uvedeného projektu, který
v obci Petrovice předpokládá vybudování cykloturistické odpočinkové plochy.
OZ tento návrh v diskusi projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Zastupitelstvo obce dále pověřuje Šarouna Miroslava , starostu obce , nar. 18.10.1956
sjednáním příslušné dokumentace.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.
1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
OZ tuto vyhlášku projednalo a schválilo, s poplatkem ve výši 400,- Kč za komunální
odpad za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice a poplatkem ve
výši 400,- Kč za fyzickou osobu, která vlastní nemovitost sloužící k individuální rekreaci.
Zároveň odsouhlasilo poplatek ze psa, který činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého
(dalšího) psa 75,- Kč.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh žádosti Základní školy Skřivany o finanční
příspěvek na lyžařský výcvik pro děti z obce Petrovice. Uvedl, že se jedná o finanční
příspěvek pro dvě děti a to ve výši 600,-Kč.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání stavebních podmínek (tzv. regulativ) pro
výstavbu rodinných domů v Petrovicích. Uvedl, že projednání tohoto bodu se zúčastní všichni
majitelé pozemků určených pro novou výstavbu rodinných domů v Petrovicích a dále pan Ing.
Libor Žilka jako odborný poradce.
Po vzájemné diskusi zastupitelstvo obce Petrovice projednalo a stanovilo tyto
regulativa pro výstavbu rodinných domů v Petrovicích:
• vzdálenost rodinného domu od hranice pozemků musí být 10 – 12 metrů
• domy budou umístěny kolno nebo rovnoběžně k místní komunikaci
• možné typy střech: valbová, polovalbová a sedlová
• sklon střechy - od 20 do 40 stupňů
• výška hřebene do 9 metrů
• garáž bude součásti domu nebo bude samostatně u domu
• výška oplocení do 1,8 metrů (čelní plot k místní komunikaci)
OZ po diskusi tyto regulativy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO –7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání převodu pozemků obci Pšánky. Uvedl,
že se jedná o pozemky, které patří do katastru obce Pšánky a převádí se po rozdělení obcí na
obec Pšánky.
OZ po seznámení s obsahem uvedeného převodu pozemku tento návrh projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil návrh na proplacení členských příspěvků za členy Sdružení
dobrovolných hasičů Petrovice. Uvedl, že se jedná o členské příspěvky ve výši 1.491,- Kč za
místní dobrovolné hasiče z Petrovic.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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7. Starosta obce OZ předložil návrh na zakoupení programového vybavení pro počítače do
Mateřské školy, Petrovice.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil návrh na určení výběrové komise v souvislosti s realizací
akce - zasíťování pozemků pro novou zástavbu v obci Petrovice.
OZ předložil k projednání návrh na toto složení výběrové komise:
• pan Miroslav Šaroun –starosta obce Petrovice
• pan Mgr. Luboš Žilka – místostarosta obce Petrovice
• pan Ing. Milan Končický – člen zastupitelstva obce Petrovice
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Diskuse probíhala ke každému bodu jednání
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
•

zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných
vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD 23/3246/08/LCD ve znění návrhu, který je
přílohou č. 1 tohoto zápisu ze zasedání Zastupitelstva, jehož obsahem je kromě dalších
náležitostí:
 poskytnutí
ručitelského závazku obce k zajištění pohledávek z úvěru
poskytnutého Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782, se sídlem v Praze 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 občanskému sdružení Společná CIDLINA,
o.s. se sídlem Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy, IČ: 26662779, ve výši Kč
9.216.359,- (slovy: Devětmilionůdvěstěšestnácttisíctřistapadesátdevět korun
českých) na projekt s názvem „Turistická informační síť Novobydžovsko a
Chlumecko",
 s dobou splatnosti do 30. 06. 2010,
 ručitelský závazek se poskytuje až do výše 2,46 % nesplaceného zůstatku úvěru
a k tomu náležejícího příslušenství, tj. úroků a poplatků.

•

zastupitelstvo obce pověřuje Šarouna Miroslava, starostu obce, nar. 18.10.1956
sjednáním příslušné dokumentace

•

poplatkem ve výši 400,- Kč za komunální odpad za fyzickou osobu s trvalým
pobytem v obci Petrovice a Kanice a poplatkem ve výši 400,- Kč za fyzickou osobu,
která vlastní nemovitost sloužící k individuální rekreaci

•

poplatek ze psa, který činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého (dalšího) psa 75,- Kč

•

finanční příspěvek ve výši 600,- Kč na lyžařský výcvik pro děti z obce Petrovice

•

regulativa pro výstavbu rodinných domů v Petrovicích:








vzdálenost rodinného domu od hranice pozemků musí být 10 – 12 metrů
domy budou umístěny kolno nebo rovnoběžně k místní komunikaci
možné typy střech: valbová, polovalbová a sedlová
sklon střechy - od 20 do 40 stupňů
výška hřebene - do 9 metrů
garáž bude součásti domu nebo bude samostatně u domu
výška oplocení do 1,8 metrů (čelní plot k místní komunikaci)

•

převod pozemků obci Pšánky, které patří do katastru obce Pšánky a převádí se po
rozdělení obcí na obec Pšánky

•

proplacení členských příspěvků ve výši 1.491,- Kč za členy Sdružení dobrovolných
hasičů Petrovice

•

zakoupení programového vybavení pro počítače do Mateřské školy, Petrovice.
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•

složení výběrové komise pro realizaci akce – zasíťování pozemků pro novou zástavbu
v obci Petrovice
 pan Miroslav Šaroun –starosta obce Petrovice
 pan Mgr. Luboš Žilka – místostarosta obce Petrovice
 pan Ing. Milan Končický – člen zastupitelstva obce Petrovice

OZ pověřuje:
•

pověřuje Šarouna Miroslava, starostu obce, nar. 18.10.1956 sjednáním příslušné
dokumentace, Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD
23/3246/08/LCD ve znění návrhu.

Petrovice dne : 23.1.2009
Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel
Havlíčková Hana
................................
Šaroun Miroslav
starosta obce

