Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
27.10.2009 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, Ing. Zdena Štefanová
Přítomen:
Program zasedání :

Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny Mateřské školy, Petrovice
Projednání žádosti k záměru instalace fotovoltaické elektrárny v k.ú. Petrovice
Projednání návrhu na opravu fasády na budově Mateřské školy v Petrovicích
Projednání návrhu na účast obce v programu Společné Cidliny na realizaci dětského
hřiště.
5. Odsouhlasení prodeje pozemků v majetku obce Petrovice
6. Projednání návrhu na schválení finanční odměny ředitelce Mateřské školy, Petrovice
7. Diskuse.

1.
2.
3.
4.

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 10.10.2009. 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.
Starosta obce závěrem OZ seznámil s plněním úkolů ze zasedání OZ dne 28.8.2009:
Uvedl, že obce Petrovice vydala záměr obce Petrovice na prodej parcely č. 139/2,
která je ve vlastnictví obce Petrovice
 Dále OZ seznámil s jednáním na příslušných úřadem ve věci řešení dopravy
v Petrovicích. Konstatoval, že vedl jednání s příslušným obvodním oddělení Policie
České republiky a dále s dopravním technikem Okresního ředitelství PČR.


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 změnu Zřizovací listiny Mateřské
školy, Petrovice. OZ poté předložil k seznámení návrh Zřizovací listiny mezi zřizovatelem
Obcí Petrovice a příspěvkovou organizací Mateřskou školou, Petrovice.
OZ po seznámení s obsahem Zřizovací listiny Mateřské školy, Petrovice tento návrh
v diskusi projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh žádosti k záměru instalace fotovoltaické
elektrárny v k.ú. Petrovice. OZ předložil žádost k záměru instalace fotovoltaické elektrárny od
pana Eduarda RYKRA s parcelními čísly v katastrálním území Petrovice. V žádosti uvedl, že
předpokládaná doba zahájení instalace má být v březnu 2010 a má se týkat výměry
cca 30-50 ha.
OZ tento záměr projednalo a po diskusi rozhodlo, že tento bod bude odložen na příští
zasedání OZ, kde bude pozván žadatel, popř. investor, kde budou jasně specifikovány dotčené
parcely a předpokládaná výměra. Zároveň OZ odsouhlasilo, že není v zájmu dalšího rozvoje
obce Petrovice mít uvedenou fotovoltaickou elektrárny hned pod vesnicí ve směru k obci
Lodín..
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na opravu fasády na budově Mateřské
školy, Petrovice. Uvedl, že by se mělo jednat o celkovou opravu této fasády, kdy na tuto
opravu bychom chtěli požádat o dotaci z prostředků České republiky nebo Evropské unie.
OZ tento záměr projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil návrh na účast obce v programu Společné Cidliny na realizaci
dětského hřiště. Jedná se o účast v projektu Dětem pro radost II. na realizaci dětských hřišť na
území obcí MAS Společná Cidlina a MAS Hradecký venkov. Jedná se o variantu hřiště za cca
300.000,- Kč a podíl obce činí 30.000,-Kč.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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5. Starosta obce OZ předložil návrh na odsouhlasení prodeje pozemků v majetku obce
Petrovice. Jedná se o parcelu č. 139/2, která je ve vlastnictví obce Petrovice a tento záměr byl
vyhlášen dne 8.9.2009. Dále starosta obce uvedl, že do současné doby, kdy je tento záměr
projednáván Obec Petrovice eviduje pouze jednu žádost a to od pana Ladislava Fidry a paní
Hany Fidrové.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo prodej uvedeného pozemku panu Ladislavu
Fidrovi a paní Haně Fidrové. Zároveň stanovilo cenu 80,- Kč za 1 m2 a odsouhlasilo tyto
podmínky prodeje:
• kupující uhradí obci Petrovice veškeré náklady související s prodejem uvedeného
pozemku (jedná se o zaměření pozemku, vytvoření kupní smlouvy, vklad do katastru
nemovitostí a daň z prodeje pozemku)
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 1, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –1

6. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení finanční odměny ředitelce Mateřské školy,
Petrovice. Uvedl, že odměna je hrazena z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
určeného na odměny zaměstnanců Mateřské školy, Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo finanční odměnu ředitelce Mateřské školy,
Petrovice za 2. pololetí roku 2009 v částce 12 000,- Kč.
7.

Diskuse – probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
•
•

•
•

•

•

obsah Zřizovací listiny Mateřské školy, Petrovice
odložení projednání bodu záměru na výstavbu fotovoltaické elektrárny od pana
Eduarda RYKRA v katastrálním území Petrovice na příští zasedání OZ. Zároveň OZ
odsouhlasilo, že není v zájmu dalšího rozvoje obce Petrovice mít uvedenou
fotovoltaickou elektrárny hned pod vesnicí ve směru k obci Lodín
návrh na opravu fasády na budově Mateřské školy, Petrovice
návrh na účast obce v programu Společné Cidliny na realizaci dětského hřiště. Jedná
se o účast v projektu Dětem pro radost II.
prodej pozemku parcelní číslo 139/2 v k.ú. Petrovice panu Ladislavu Fidrovi a paní
Haně Fidrové. Zároveň stanovilo cenu 80,- Kč za 1 m2 a odsouhlasilo podmínky
prodeje, kdy kupující uhradí obci Petrovice veškeré náklady související s prodejem
uvedeného pozemku (jedná se o zaměření pozemku, vytvoření kupní smlouvy, vklad
do katastru nemovitostí a daň z prodeje pozemku)
finanční odměnu ředitelce Mateřské školy, Petrovice za 2. pololetí roku 2009 v částce
12 000,- Kč

Petrovice dne : 30.10.2009
Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

