Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 6.5. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman
Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání a schválení rozpočtového opatření na rok 2011.
2. Projednání změny nájemní smlouvy s O2.
3. Projednání a schválení neinvestičních nákladů MŠ okolním obcím na rok 2011.
4. Delegování na řádnou valnou hromadu – vodovody a kanalizace.
5. Projednání dohody o partnerství Společné CIDLINĚ,o.s. a obce Petrovice
6. Projednání smlouvy o výpůjčce části pozemků za účelem realizace dětského hřiště v
rámci projektu Dětem pro radost II.
7. Schválení výběrové komise na realizaci akce fasáda MŠ.
8. Schválení výběrové komise na akci zasíťování pozemků 16 RD.
9. Schválení návrhu na výkup pozemků pro cestu 4 RD.
10. Projednání návrhu na moţnou dotaci z POV Královéhradeckého kraje.
11. Projednání akce „Dětský den 2011“.
12. Projednání akce „ Tajný výlet 2011“.
13. Projednání návrhu na pořízení dalšího kontejneru na plasty.
14. Projednání návrhu na obnovu dřevěné vývěsky.
15. Projednání návrhu MŠ o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2010.
16. Projednání seznamu zrušených a omezených autobusových spojů společnosti
OREDO,s.r.o.
17. Projednání smlouvy města Nechanice o hrazení neinvestičních nákladů připadajících
na ţáka
18. Diskuse.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, ţe veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů
předem, vyvěšeno dne 28.4.2011. Konstatoval , ţe OZ je usnášení schopné, jelikoţ je zúčastněno
7 zastupitelů, tj. 100%.
Seznámil přítomné s programem zasedání , vyzval zastupitele zda mají k programu výhrady,
nebo chtějí něco doplnit.
Do programu starosta obce předloţil návrh na jeho doplnění a to v bodech 11-18 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli, ţe diskuse bude probíhat zvlášť ke kaţdému
projednávanému bodu.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 15.3.2011:
 Úkoly byly splněny, jednání s Rolnickou a.s., Králíky nebylo dokončeno.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení rozpočtové opatření na rok 2011. Poté
předal slovo paní Zubrové, účetní obce, která zastupitele seznámila s uvedeným rozpočtovým
opatřením na rok 2011.
OZ rozpočtové opatření na rok 2011 projednalo a schválilo bez výhrad.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání změny nájemní smlouvy s SPT Telecom, a.s. oblast
Pardubice, o.z. OZ projednalo a podalo návrh na moţnou úpravu nájemní smlouvy z důvodů
nezohlednění inflace.
OZ projednalo a schválilo moţné úpravy nájemní smlouvy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení neinvestičních nákladů MŠ okolním
obcím na rok 2011.Poté předal slovo paní Zubrové, účetní obce, která zastupitele seznámila
s uvedenými náklady. Náklady na jedno dítě podle skutečných nákladů z roku 2010 bude činit na
rok 2011 částku 6378,- Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ seznámil s nutností delegovat zástupce obce na řádnou valnou hromadu
představenstva Akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s. – na 1.6.2011.
OZ . OZ navrhlo delegovat starostu obce.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení dohody o partnerství Společné
CIDLINĚ,o.s. a obce Petrovice. Obec, jako partner projektu, uhradí poměrný podíl z celkových
nákladů po odečtení dotací ve výši 23.351,- Kč. Projekt bude předfinancován obcí Petrovice v e
výši 233.506,-Kč.
OZ smlouvu o partnerství projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil návrh na projednání smlouvy o výpůjčce části pozemků za účelem
realizace dětského hřiště v rámci projektu Dětem pro radost II.. jedná se o pozemek p.č.423/11
v majetku obce Petrovice.Jedná se o část pozemků kolem hřiště v obci Petrovice, kde se jiţ
nějaké hrací prvky pro děti vyskytují.
OZ smlouvu o partnerství projednalo a schválilo.
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HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předloţil návrh na schválení výběrové komise na realizaci akce “fasáda MŠ
Petrovice“. Starosta navrhl tříčlennou komisi: starostu obce Mgr. Luboše Ţilku, místostarostku
obce RNDr. Lucii Jirsákovou a pana Josefa Čadíka. OZ nenavrhlo jiné sloţení komise.
OZ návrh dané tříčlenné komise projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil návrh na schválení výběrové komise na akci „zasíťování pozemků
16RD. Starosta navrhl tříčlennou komisi: starostu obce Mgr. Luboše Ţilku, místostarostku obce
RNDr. Lucii Jirsákovou a pana Josefa Čadíka. OZ nenavrhlo jiné sloţení komise.
OZ návrh dané tříčlenné komise projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil návrh schválení výkupu pozemku p.č.492/7 o výměře 438 m2 od
majitelů -. Jaroslava a Vladislava Turnovských, pozemku p.č.492/8 o výměře 352 m2 od
majitelky Marie Procházkové. Dohodnutá cena za1m2 je 50Kč. Jedná se o pozemky přilehlé ke
komunikaci pro 4RD.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil návrh na moţnou dotaci z POV Královéhradeckého kraje. OZ
odloţilo projednání na další zasedání OZ z důvodů zjištění dalších informací o moţných
dotacích.
OZ návrh projednalo a odloţilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předloţil návrh na akci „Dětský den 2011 Uvedl, ţe obec zajistí dětem a
občanům obce výlet do ZOO v Praze. Zároveň obec uhradí autobusovou dopravu a dětem vstup
do ZOO .
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil návrh na akci „Tajný výlet 2011“ pro občany obce. OZ v diskuzi
projednalo místo konání tajného výletu, zároveň projednalo financování autobusové dopravy a
občerstvení pro účastníky výletu, které se bude konat v prostorách Klubu přátel obce Petrovice.
Financování autobusové dopravy a občerstvení bude hradit obec.
OZ návrh projednalo a schválilo.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 6.5. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předloţil návrh na pořízení druhého kontejneru na plasty od firmy Ekokom.
Kontejner bude umístěn v prostorách sběrného dvora.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předloţil návrh na obnovu dřevěné vývěsky, která je určena na vylepování
plakátů a informací pro občany obce. OZ projednalo realizaci nové vývěsky ve stejném stylu jako
ostatní informační tabule v obci. Vývěska bude umístěna v místě původní vývěsky, naproti
smíšenému obchodu paní Čadíkové.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předloţil návrh MŠ o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2010,
který byl ve výši 57 655,71Kč, a to následovně : 15.000Kč do fondu odměn, 42655,71Kč do
rezervního fondu. OZ v diskuzi tento návrh projednalo.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Starosta obce OZ předloţil seznam zrušených a omezených autobusových spojů od 12.6.2011
společnosti OREDO, s.r.o. OZ se seznámilo s daným seznamem.
OZ se s daným seznamem seznámilo.
17. Starosta obce OZ předloţil smlouvu města Nechanice o hrazení neinvestičních nákladů
připadajících na ţáka. OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek na jednoho ţáka na rok 2011
ve výši 6604,- Kč.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
18.Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.45 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
 rozpočtové opatření na rok 2011
 návrh na moţnou úpravu nájemní smlouvy s SPT Telecom, a.s. oblast Pardubice, o.z
 neinvestičních nákladů MŠ okolním obcím na rok 2011.
 delegování zástupce obce na řádnou valnou hromadu představenstva Akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s.
 dohodu o partnerství Společné CIDLINĚ,o.s. a obce Petrovice
 smlouvu o výpůjčce části pozemků za účelem realizace dětského hřiště v rámci projektu
Dětem pro radost II
 výběrovou komisi na realizaci akce “fasáda MŠ“
 výběrovou komise na akci „zasíťování pozemků 16RD“
 schválení výkupu pozemku p.č.492/7 a p.č.492/8
 návrh na akci „Dětský den 2011“
 návrh na akci „Tajný výlet 2011“
 návrh na pořízení druhého kontejneru na plasty od firmy Ekonom
 návrh na obnovu dřevěné vývěsky
 návrh MŠ o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2010
 smlouvu města Nechanice o hrazení neinvestičních nákladů připadajících na ţáka
Zastupitelstvo obce odložilo na další zasedání OZ :
 návrh na moţnou dotaci z POV Královéhradeckého kraje
Zastupitelstvo obce se seznámilo:
 se seznam zrušených a omezených autobusových spojů od 12.6.2011 společnosti
OREDO, s.r.o
OZ pověřuje:
 starostu obce zastupováním obce na řádné valné hromadě představenstva Akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s.

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé: Pavlína Karásková
dne ...........................................
Petr Hrdý
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Ţilka
dne ...........................................

