Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 6.12.2011
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
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání návrhu smlouvy na odkup ubytovny Rolnického družstva v Petrovicich.
2. Projednání návrhu na revidování usnesení ze dne 23.9. 2011 a to v bodě 6.
3. Projednání návrhu MŠ, Petrovice na schválení nákupu programu do školní jídelny.
4. Projednání návrhu na realizaci vývěsní tabule na hřbitově v Petrovicích.
5. Projednání návrhu na zvýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného
starosty obce.
6. Projednání návrhu na schválení rozpočtového provizoria na rok 2012
7. Projednání návrhu na schválení rozpočtového opatření na rok 2011
8. Diskuze
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem ohlášeno
místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů předem,
vyvěšeno dne 28.11.2011. Konstatoval , že OZ je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 6
zastupitelů, tj. 80%.Chyběl Jaroslav Čermák
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
6.12.2011, Pavlínu Karáskovou a Petra Hrdého, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, 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 předložil návrh na jeho doplnění a to v bodech 2- 6 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 6zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého jednání
zastupitelstva dne 23.11.2011:
Úkoly byly splněny.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 6.12.2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání s schválení návrhu smlouvy na odkup ubytovny
Rolnického družstva v Petrovicích. Starosta OZ upozornil, že nejasnosti, které byly
v předcházejícím návrhu smlouvy, byly opraveny. Jednalo se o nejasnosti s počtem splátek
za danou nemovitost a s číslem popisným dané nemovitosti.OZ pověřilo starostu obce
k podpisu této smlouvy.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na změnu usnesení ze dne 23.9.
2011 a to v bodě 6. Bod 6 ze dne 23.9.2011 zní:
Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh výkupu pozemku od Vladimíra Rosi.
Odkup se týká 12 m2 .Dohodnutá cena za1m2 je 476,- Kč. Cena obsahuje náklady spojené s
obnovou dědického řízení. Jedná se o pozemky přilehlé ke komunikaci k firmě Novos.
Starosta navrhl změnit tento bod z důvodu změny výměry parcely č. st.51 z 12 m2 na 6 m2 podle
§29 vyhlášky č.26/2007 .Odkup bude učiněn od majitelů - Vladimíra Rosi, Rastislava Rosi. Cena
bud zachována ve výši 5710,-Kč a to na základě žádosti majitelů z důvodů nákladů spojených
s obnovou dědického řízení.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh MŠ, Petrovice na schválení
nákupu programu do školní jídelny. Jedná se o program v hodnotě 8900,-Kč. Program je
určen k evidenci stravování a k veškeré agendě školní jídelny.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrhu na realizaci vývěsní tabule na
hřbitově v Petrovicích. Jedná se o prosklenou vývěsní tabuli, určenou k informování občanů o
záležitostech týkajících se hřbitova.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Místostarosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na zvýšení měsíční odměny
za výkon funkce neuvolněného starosty obce od 1.1.2012. Místostarosta navrhl navýšit
ohodnocení na částku 11500 ,-Kč z důvodů vyšší časové náročnosti této funkce.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

6. Starosta obce předložil k projednání návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok
2012. OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –0

7. Starosta obce předložil k projednání návrh na schválení rozpočtového opatření na rok 2011.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –0
Předseda ukončil zasedání zastupitelstva v 19.25 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 6.12.2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
smlouvy na odkup ubytovny Rolnického družstva v Petrovicích.
 návrh na změnu usnesení ze dne 23.9. 2011 a to v bodě 6
 návrh MŠ, Petrovice na schválení nákupu programu do školní jídelny žádosti MŠ
Petrovice o schválení finanční odměny ve výši 8000,-Kč
 návrh na realizaci vývěsní tabule na hřbitově v Petrovicích
 zvýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného starosty obce na částku
11500,-Kč
 rozpočtové provizorium na rok 2012
 rozpočtové opatření na rok 2011

Zastupitelstvo obce pověřuje:
starostu obce k podpisu smlouvy na odkup ubytovny Rolnického družstva
v Petrovicích.

OZ pověřilo starostu obce k podpisu této smlouvy.
Zápis byl vyhotoven dne: 9.12.2011
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé: Pavlína Karásková
dne ...........................................
Petr Hrdý
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka
dne ...........................................

