Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
23.11.2011 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 rozpočtového opatření na rok 2011
2. Projednání příspěvku na akci „ Vepřové hody“
3. Projednání konání akce „Mikulášská besídky“
4. Projednání konání akce „Strojení vánočního stromku“
5. Projednání podání ţádosti na POV HK
6. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 4RD
7. Projednání konání akce „Vánoční koncert v kostele“
8. Projednání nákupu mobiliáře v rámci mikroregionu Novobydţovsko
9. Projednání návrhu na finanční odměnu zaměstnanci obce, panu M. Šarounovi
10. Projednání ţádosti MŠ Petrovice o schválení finanční odměny
11. Projednání příspěvku SDH Petrovice
12. Projednání návrhu plánu zimní údrţby obce Petrovice
13. Projednání nabídek zájemců o zimní údrţbu obce Petrovice
14. Projednání návrhu na výkup pozemku pro komunikaci k firmě Novos
15. Projednání návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene kabelové
přípojky –kabelového rozvodu v Petrovicích
16. Projednání stíţnosti na zvýšený provoz motorových vozidel na nezpevněné ploše
v blízkosti myslivny v Petrovicích
17. Projednání návrhu smlouvy na odkup ubytovny Rolnického druţstva v Petrovicích.
18. Seznámení se stavem palivového dřeva
19. 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 15.11.2011. Konstatoval , ţe OZ je usnášení schopné, jelikoţ je zúčastněno 7
zastupitelů, tj. 100%.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
23.11.2011, Pavlínu Karáskovou a Petra Hrdého, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K
návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta 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 8-19 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 28.10.2011:
Úkoly byly splněny.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
23.11.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení rozpočtové opatření na rok 2011. Po
předloţení tohoto návrhu předal slovo paní Zubrové, účetní obce, která zastupitele seznámila s
uvedeným rozpočtovým opatřením na rok 2011.
OZ rozpočtové opatření projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na příspěvek na akci „ Vepřové
hody“. Tato akce je pořádána členy Klubu přátel Petrovice. Obec přispěje na tuto akci malým
občerstvením.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení konání akce „ Mikulášská besídka“. Dále
uvedl, ţe obec zajistí dětem mikulášské balíčky.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení konání akce „Strojení vánočního stromku“
Dále uvedl, ţe obec zajistí pro občany malé občerstvení.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

5. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh podání ţádosti na POV
Královéhradeckého kraje 2012. Dále uvedl, ţe se jedná o podání ţádosti na dotační titul 1 –
Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Název akce je „Zateplení a
oprava vnějšího pláště objektu MŠ, Petrovice, včetně opravy skladu“.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Telefónica Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za
Brumlovkou 266/2 zastoupená na základě plné moci společností Michlovský –stavební s.r.o.se
sídlem Salaš 99,Zlín a obcí Petrovice se sídlem Petrovice 104. Jedná se o zřízení , provozování,
údrţby a oprav podzemního komunikačního vedení k 4RD.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
23.11.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
7. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení konání akce „Vánoční koncert v kostele“
Dále uvedl, ţe obec zajistí malé občerstvení dětem, které se podílejí na koncertě.
OZ návrh projednalo a schválilo
.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh nákupu mobiliáře v rámci
mikroregionu Novobydţovsko. Jedná se o jeden stojan na kola, jeden odpadkový koš, dvě
lavičky. Nákup by se realizoval, aţ po získání dotace.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na finanční odměnu zaměstnanci
obce, panu M. Šarounovi. Jedná se o částku 4000,-Kč.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení ţádost MŠ Petrovice o schválení finanční
odměny. Jedná se o finanční částku 8000,-Kč. Tato odměna bude uhrazena z rozpočtu KU,
určeného na odměny zaměstnanců MŠ Petrovice.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11.Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na příspěvek SDH Petrovice. Jedná
se o příspěvek ve výši 2300,- určený k pokrytí příspěvků členů SDH Petrovice.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh plánu zimní údrţby obce Petrovice.
Plán zahrnuje základní povinnosti vlastníků a správců místních komunikací při zimní údrţbě,
základní povinnosti uţivatelů pozemních komunikací, základní technologické postupy při
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, odpovědnost za výkon zimní údrţby, časové limity
pro zahájení prací při zimní údrţbě místních komunikací, kalamitní situace.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení nabídky zájemců o zimní údrţbu obce
Petrovice. Z nabídek byla vybrána nabídka finančně nejvýhodnější pro obec. Jedná se o nabídku
pana Jaroslava Khola z Petrovic 112.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
23.11.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
14. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na výkup pozemku pro komunikaci
k firmě Novos. Jedná se o pozemek p.č.688/20 v celkové výměře 15m2 ve vlastnictví pana
Jaroslava Petráčka. Cena 1m2 činí 50,-Kč.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene kabelové přípojky –kabelového rozvodu v Petrovicích, číslo IV – 122008688/VB/1 mezi obcí Petrovice se sídlem Petrovice104 a společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín IV –Podmokly, Teplická 874/8.Jedná se o připojení pozemků pro 3RD v horní části
obce Petrovice. Napojení bude ze skříně SR 402, která bude osazena jako náhrada stávající SS100
na p.č. 496/22, dále bude pokračovat podél komunikace na pozemek 496/2 –PK, kde bude
provedeno rozdělení na 3 stavební pozemky. Před hlasováním starosta obce uvedl, ţe uvedená věc
se dotýká jeho rodinných příslušníků, proto se ve věci zdrţel hlasování.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
16. Starosta obce OZ předloţil k projednání stíţnosti na zvýšený provoz motorových vozidel na
nezpevněné ploše v blízkosti myslivny v Petrovicích. OZ podalo návrh na omezení vjezdu na
nezpevněnou plochu v blízkosti myslivny v Petrovicích, dálo podalo návrh na veřejné seznámení
občanů obce s tímto omezením.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17. Starosta obce OZ předloţil k projednání s schválení návrhu smlouvy na odkup ubytovny
Rolnického druţstva v Petrovicích. OZ smlouvu prostudovalo a odloţilo schválení smlouvy
na další zasedání OZ z důvodů nejasnosti počtu splátek za danou nemovitost,
OZ smlouvu projednalo a odloţilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
18. Starosta obce OZ seznámil s podminkami těţby palivového dřeva, dále OZ seznámil
s platbami za palivové dřevo. Cena 1m dubového vrchu činí 50,-Kč, 1 m3 surováků činí 850,-Kč,
cena klestí činí dle objemu.
19. Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.

Předseda ukončil zasedání zastupitelstva v 19.45 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
23.11.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
rozpočtové opatření na rok 2011
 příspěvek na akci „Vepřové hody“
 konání akce „Mikulášská besídka“
 konání akce „Strojení vánočního stromku“
 podání ţádosti na POV Královéhradeckého kraje 2012, podání ţádosti na dotační
titul 1 – Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Název akce
„ Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu MŠ, Petrovice, včetně opravy skladu“.
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Telefónica Czech Republic,a.s., se
sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 zastoupená na základě plné moci
společností Michlovský –stavební s.r.o.se sídlem Salaš 99,Zlín a obcí Petrovice se
sídlem Petrovice 104
 konání akce „Vánoční koncert v kostele“
 nákupu mobiliáře v rámci mikroregionu Novobydţovsko
 finanční odměnu zaměstnanci obce, panu M. Šarounovi, ve výši 4000,-Kč
 ţádosti MŠ Petrovice o schválení finanční odměny ve výši 8000,-Kč
 příspěvku SDH Petrovice ve výši 2300,-Kč
 návrh plánu zimní údrţby obce Petrovice
 nabídku p. Jaroslava Khola z Petrovice112 na zimní údrţbu obce Petrovice
 výkup pozemku pro komunikaci k firmě Novos od p. Jaroslava Petráčka, jedná se o
výkup 15 m2, cena 1 m2 činí 50,-Kč
 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene kabelové přípojky –
kabelového rozvodu v Petrovicích, číslo IV – 12-2008688/VB/1 mezi obcí Petrovice
se sídlem Petrovice104 a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8. Před hlasováním starosta obce uvedl, ţe uvedená věc se
dotýká jeho rodinných příslušníků, proto se ve věci zdrţel hlasování.
 omezení vjezdů na nezpevněnou plochu v blízkosti myslivny v Petrovicích

Zastupitelstvo obce odložilo na další zasedání OZ :
 návrh smlouvy na odkup ubytovny Rolnického druţstva v Petrovicích

Zastupitelstvo obce se seznámilo:
s podmínkami těţby a platby palivového dřeva
Zápis byl vyhotoven dne: 25.11.2011
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé: Pavlína Karásková
dne ...........................................
Petr Hrdý
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Ţilka
dne ...........................................

