Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
1.12.2009 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 :
1. Projednání návrhu na řešení svodu dešťové kanalizace v Petrovicích.
2. Projednání návrhu
na podání žádosti z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje.
3. Projednání návrhu na zajištění akce „Zdobení vánočního stromku v Petrovicích“
4. Projednání návrhu na zajištění akce „ Vánoční přání pro občany obce“
5. Rozšíření stávajícího pojištění objektů v majetku obce Petrovice.
6. Projednání návrhu na opravu elektrického osvětlení v obci Petrovice.
7. Projednání návrhu na schválení rozpočtového opatření na rok 2009.
8. Projednání návrhu na schválení rozpočtového provizoria na rok 2010.
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 17.11.2009. 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.

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 realizování výstavby svodu dešťové
kanalizace pro čtyři rodinné domy v Petrovicích. Uvedl, že tento návrh řeší svod dešťové
kanalizace pro uvedené rodinné domy a rovněž reflektuje doporučení stavebního úřadu na
zvětšení drenážní trubky, původně zamýšlené jako odvodnění komunikace.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5 PROTI – 1, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
2.
Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení žádosti obce Petrovice
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Uvedl, že zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje svým usnesením ZK/9/574/2009 ze dne 22.10.2009 schválilo zásady
poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010.
OZ po diskusi a seznámení s těmito zásadami projednalo a schválilo žádost o dotaci
z uvedeného programu na Dotační titul 4.2 – Kompletní úprava nebo dovybavení veřejných
prostranství a místních komunikací, infrastruktura. Konkrétně se jedná o výstavbu místní
komunikace pro výstavbu nových rodinných domů v Petrovicích.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na zajištění akce „Zdobení vánočního
stromu v Petrovicích. K tomuto bodu uvedl, že obec Petrovice jako každoročně ze svých
finančních prostředků zajišťuje menší občerstvení pro občany obce Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil návrh na zajištění akce „Vánoční přání pro občany obce
Petrovice“. K tomuto bodu uvedl, že obec Petrovice jako v roce minulém občanům nechala
vyrobit vánoční přání a malý balíček, který bude občanům předán před vánočními svátky.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

5.
Starosta obce OZ předložil návrh na rozšíření pojištění o jedno místo pojištění u
pojišťovny Kooperativa a.s. u objektu Klubu přátel Petrovic a přilehlého dětského hřiště.
Uvedl, že se jedná o objekt i přilehlé hřiště v majetku obce Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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6.
Starosta obce OZ předložil návrh na opravu stávajícího elektrického osvětlení v obci
Petrovice. Uvedl, že se jedná o návrh, který byl předložen na veřejné diskusi s občany obce
v objektu Klubu přátel Petrovic. Jedná se o opravu elektrického osvětlení v obci Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7.
Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na projednání rozpočtového opatření na
rok 2009. Po předložení tohoto návrhu předal slovo paní Zubrové, účetní obce, která OZ
seznámila s rozpočtovým opatřením na rok 2009.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

8.
Starosta obce OZ předložil návrh na projednání rozpočtového provizoria na rok 2010.
Po předložení tohoto návrhu předal slovo paní Zubrové, účetní obce, která OZ seznámila
s rozpočtovým provizoriem na rok 2010, podle kterého se bude obec Petrovice řídit do doby
schválení nového rozpočtu. V době rozpočtového provizoria budou hrazeny pouze nejnutnější
výdaje.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

9.

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

•
•
•
•
•
•
•

realizování výstavby svodu dešťové kanalizace pro čtyři rodinné domy v Petrovicích,
původně zamýšlené jako odvodnění komunikace
žádost o dotaci z programu na Dotační titul 4.2 – Kompletní úprava nebo dovybavení
veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura. Konkrétně se jedná o
výstavbu místní komunikace pro výstavbu nových rodinných domů v Petrovicích
návrh na zajištění akce „Zdobení vánočního stromu v Petrovicích
návrh na zajištění akce „Vánoční přání pro občany obce Petrovice“
návrh na rozšíření pojištění o jedno místo pojištění u pojišťovny Kooperativa a.s. u
objektu Klubu přátel Petrovic a přilehlého dětského hřiště
návrh na opravu elektrického osvětlení v obci Petrovice
rozpočtové opatření na rok 2009
rozpočtové provizorium
na rok 2010.

Petrovice dne : 4.12.2009
Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

