Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
28.8.2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

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

Omluven(a): Ing. Zdena Štefanová
Přítomen: Jindřich Mach

Program zasedání :

1. Projednání návrhu na schválení rozpočtového opatření pro rok 2009
2. Projednání návrhu na schválení výběrové komise na rekonstrukci místní komunikace
3. Projednání návrhu na schválení výběrové komise na výstavbu minigolfu v
Petrovicích
4. Projednání žádosti o odprodej parcely č. 139/2
5. Projednání návrhu na dotaci CZECHPOINT obci
6. Projednání žádosti hasičů na nákup hasičské hadice.
7. 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 28.8.2009. Konstatoval , že OZ
je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 6 zastupitelů, tj. 85,7 %.
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 6 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke
každému projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení rozpočtového opatření pro
rok 2009. Po předložení návrhu předal slovo paní Zubrové, účetní obce Petrovice, která OZ
seznámila se změnami rozpočtového opatření pro rok 2009.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo

HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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2.
Starosta obce OZ předložil k projednání návrh ustanovení výběrové komise na
rekonstrukci místní komunikace v Petrovicích, pč 688/5, 728, 690. Předložil návrh na toto
složení výběrové komise:
 Pan Miroslav Šaroun, starosta obce
 Pan Mgr. Luboš Žilka, místostarosta obce
 Pan Ing. Milan Končický, člen zastupitelstva obce
OZ po diskusi tento návrh výběrové komise projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na ustanovení výběrové komise na
výstavbu minigolfu v Petrovicích. Předložil návrh na toto složení výběrové komise:
 Pan Miroslav Šaroun, starosta obce
 Pan Mgr. Luboš Žilka, místostarosta obce
 Pan Ing. Milan Končický, člen zastupitelstva obce
OZ po diskusi tento návrh výběrové komise projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh žádosti pana Ladislava Fidry a paní Hany
Fidrové o odprodej parcely č. 139/2, která je ve vlastnictví obce Petrovice.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a pověřilo starostu obce Petrovice pana M.
Šarouna vytvořením záměru obce Petrovice na prodej uvedeného pozemku.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení Podmínek rozhodnutí o poskytnutí
dotace na zřízení Czech POINT v obci Petrovice, IOP, č. výzby 02.

OZ po diskusi podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
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6. Starosta obce před projednáním tohoto bodu předal slovo členu Sboru dobrovolných
hasičů z Petrovic p. R. Klouzkovi, který OZ přednesl návrh na nákup nové hasičské techniky,
kdy konkrétně se jedná o novou hasičskou hadici.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Diskuse. V diskusi vystoupil pan Jindřich Mach, který OZ požádal o řešení dopravy
v obci Petrovice. Uvedl, že se mu jedná o řešení dodržování povolené rychlosti v obci
Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a pověřilo starostu obce projednáním této žádosti na
příslušných orgánem, kdy na dalším zasedání OZ bude opětovně tento bod projednán.
Zastupitelstvo obce schvaluje :
•

rozpočtového opatření pro rok 2009
výběrovou komisi na rekonstrukci místní komunikace v Petrovicích pč 688/5, 728,
690.
 Pan Miroslav Šaroun, starosta obce
 Pan Mgr. Luboš Žilka, místostarosta obce
 Pan Ing. Milan Končický, člen zastupitelstva obce

•

výběrovou komisi na výstavbu minigolfu v Petrovicích. v Petrovicích
 Pan Miroslav Šaroun, starosta obce
 Pan Mgr. Luboš Žilka, místostarosta obce
 Pan Ing. Milan Končický, člen zastupitelstva obce

•
•

záměr obce Petrovice na prodej parcely č. 139/2, která je ve vlastnictví obce Petrovice
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení Czech POINT v obci Petrovice,
IOP, č. výzvy 02.
nákup nové hasičské hadice

•

•

OZ pověřuje:
 starostu obce Petrovice pana M. Šarouna vytvořením záměru obce Petrovice na prodej
parcely č. 139/2, která je ve vlastnictví obce Petrovice
 jednáním na příslušných úřadem ve věci řešení dopravy v Petrovicích
Petrovice dne : 1.9.2009
Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

