Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
18.6.2009 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

Program zasedání :

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

Projednání nákupu nové zahradní techniky pro obec Petrovice
Projednání návrhu na financování zájezdu pro občany obce Petrovice
Projednání finanční spoluúčasti obce Petrovice na opravě kostela v Petrovicích
Projednání návrhu na schválení závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2008
Projednání návrhu na schválení rozpočtového opatření pro rok 2009
Projednání návrhu na odsouhlasení návrhu studie projektové dokumentace místní
komunikace
7. Projednání návrhu na proplacení hodin při výsadbě stromků
8. Projednání návrhu na proplacení startovného fotbalistům
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 9.6.2009. Konstatoval , že OZ je
usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 7 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.
Na závěr starosta obce OZ seznámil s úkoly z minulého zasedání OZ ze dne
16.3.2009:
• Starosta obce uvedl, že byl pověřen OZ projednáním smlouvy s projekční kanceláří
PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové. K této věci uvedl, že obec
Petrovice již podepsala s uvedenou firmou smlouvu o provedení projekčních prací a
zároveň byla podána dotace na Královéhradecký kraj.
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 odsouhlasení nákupu nové zahradní
techniky pro obec Petrovice. Uvedl, že obec Petrovice pro úpravu veřejného prostranství
potřebuje novou zahradní techniku, která by doplnila stávající zahradní techniku. Cena
uvedeného zahradního traktoru je 41. 650 Kč,-.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

2. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na financování zájezdu pro občany obce
Petrovice. Uvedl, že zájezd obec Petrovice pořádá dne 5.července 2009 do historického města
Kutná Hora. Po zájezdu bude následovat pohoštění v klubovně Klubu přátel Petrovic.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na finanční spoluúčast obce Petrovice na
opravě kostela v Petrovicích. Uvedl, že Římskokatolická farnost Petrovice u Nového
Bydžova, se sídlem Revoluční třída 504, 504 01 Nový Bydžov získala finanční grant
z prostředků Královéhradeckého kraje. Jako podmínka udělení dotace je finanční spoluúčast,
kdy Římskokatolická farnost Petrovice u Nového Bydžova, se sídlem Revoluční třída 504,
504 01 Nový Bydžov požádala obec Petrovice o finanční spoluúčast ve výši 30.000,-Kč a
předložila návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Obcí Petrovice u Nového Bydžova.
OZ po diskusi tento návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Obcí Petrovice u
Nového Bydžova
mezi Obec Petrovice, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova čp. 104, zastoupená
starostou obce Miroslavem Šarounem a Římskokatolická farnost Petrovice u Nového
Bydžova, se sídlem Revoluční třída 504, 504 01 Nový Bydžov, zastoupená Mgr. Ing.
Luborem Schlossárem, administrátorem projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení závěrečného účtu obce
Petrovice za rok 2008.
Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2008 byl OZ projednán a uzavřen s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –
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5. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení rozpočtového opatření obce
Petrovice pro rok 2009.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na odsouhlasení návrhu studie projektové
dokumentace místní komunikace. Uvedl, že se jedná o návrh studie místní komunikace, která
potřebuje nutnou rekonstrukci a vede k nové stavební zástavbě v Petrovicích.
OZ návrh studie místní komunikace projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

7. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na proplacení hodin při výsadbě stromků.
Uvedl, že jedná o hodiny, které byly odpracovány při výsadbě stromků v obecních lesích obce
Petrovice mimo pracovní dobu zaměstnanců obce.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 3
8. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na proplacení startovného ve výši 500,-Kč
za účast místních fotbalistů na turnaji v obci Všestary. Uvedl, že se jedná o startovné na
turnaji, kde výborně reprezentovali obec 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 :
•
•

nákup nové zahradní techniky pro obec Petrovice
financování zájezdu pro občany obce Petrovice dne 5.července 2009 do historického
města Kutná Hora
• Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Obcí Petrovice u Nového Bydžova
mezi Obec Petrovice, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova čp. 104, zastoupená
starostou obce Miroslavem Šarounem a Římskokatolická farnost Petrovice u Nového
Bydžova, se sídlem Revoluční třída 504, 504 01 Nový Bydžov, zastoupená Mgr. Ing.
Luborem Schlossárem, administrátorem.
• závěrečný účet obce Petrovice za rok 2008 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce a to bez výhrad
• rozpočtové opatření obce Petrovice pro rok 2009
• návrh studie projektové dokumentace místní komunikace
• proplacení hodin při výsadbě stromků
• startovné ve výši 500,-Kč za účast místních fotbalistů na turnaji v obci Všestary
OZ pověřuje:

Petrovice dne : 23.6.2009
Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................

Šaroun Miroslav................................
starosta obce

