Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 25.6.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína Karásková
Ostatní: p. Zubrová, p. Bitnerová, p. Jelínková, p. Pražáková
Program zasedání :
1. Projednání analýzy k programům rozvoje s p. Bitnerovou ze Společné CIDLINY.
2. Projednání nájemní smlouvy 270/2012 mezi obcí Petrovice a společností Rolnická a.s.
Králíky.
3. Projednání smlouvy o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a
odstraňování komunálních odpadů mezi obcí Petrovice a podnikajícími subjekty v obci
Petrovice a Kanice.
4. Seznámení s rozhodnutí komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení
nabídek pro VZMR pro akci projekt Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské
školy, Petrovice, opravy skladu.
5. Projednání a schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Petrovice za období
2008-2012.
6. Projednání a schválení žádosti paní Gabriely Polákové o napojení na vodovodní
přípojku, která se nachází na obecních pozemcích p.č. 729, 488/9.
7. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby mezi obcí Petrovice a VČP NET,s.r.o.se sídlem Pražská třída
485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě plné moci společností RWE GasNet,
s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
8. Projednání podpory Nemocnice Městec Králové při zajištění udržitelnosti akutní péče.
9. Projednání konání akce „Střelecké závody“.
10. Projednání návrhu na nutnou opravu sociálního zařízení ve vývařovně v budově č. 24.
11. Projednání návrhu na opravu bytů v budově č.24.
12. 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 18.6.2012. Konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno
6 zastupitelů, tj. 80%. Omluven byl Roman Klouzek.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
25.6.2012, Jaroslava Čermáka a Josefa Čadíka, 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 4-12 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 6 zastupitelů.
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 21.5.2012:
 Úkoly byly splněny.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 25.6.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ představil zástupkyně Společné CIDLINY –p. Bitnerovou,
p. Jelínkovou a p. Pražákovou. Poté jim předal slovo, aby zastupitele seznámily s rozvojovým
plánem obce Petrovice na období 2014-2020 v rámci Společné CIDLINY.
OZ bylo seznámeno s rozvojovým plánem.
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh nájemní smlouvy 270/2012
mezi obcí Petrovice a společností Rolnická a.s. Králíky se sídlem Králíky 1,504 01 Nový
Bydžov. Předmětem nájemní smlouvy jsou pozemky o celkové výměře 43,607 ha, které se
pronajímají za účelem zemědělského využití. Cena ročního nájemného činí 70 016,-Kč.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 e
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh smlouvy o využití systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů mezi obcí
Petrovice a všemi podnikajícími subjekty v obci Petrovice a Kanice, včetně níže jmenovaných.
OZ návrh smlouvy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta navrhl výši poplatku za shromažďování, sběru, přepravy a využívání a
odstraňování odpadů České poště, s.p. , ve výši 500,-Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta navrhl výši poplatku za shromažďování, sběru, přepravy a využívání a
odstraňování odpadů Miroslavu Krejčímu a Janě Krejčové ve výši 500,-Kč , každý zaplatí
poměrnou část ve výši 250,-Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k seznámení rozhodnutí komise pro otevírání
obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek pro VZMR pro akci projekt Zateplení a oprava
vnějšího pláště objektu Mateřské školy, Petrovice, opravy skladu. Komise vybrala nabídku firmy
JOKAS s.r.o. se sídlem Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov ve výši 1 172 119,-Kč. OZ
vyjádřilo souhlas s rozhodnutím komise a pověřilo starostu obce podpisem s uvedenou firmou.
OZ rozhodnutí komise projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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5. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení Zprávy o uplatňování územního
plánu Petrovice z období 2008-2012. Ze zprávy vyplývá, že je třeba zpracovat změnu územního
plánu Petrovice, ve které bude kladen hlavní důraz na uvedení této dokumentace do souladu
s Politikou územního rozvoje ČR, ZÚR Královéhradeckého kraje a ÚAP ORP Nový Bydžov.
Je nutné upřesnit a případně doplnit prvky RK 1252, vymezit koridor pro přeložku silnice II/326
(DS47) – ve vazbě na ÚP Myštěves, zakreslit evropsky významné lokality Kanice lesní rybník
CZ 0523276 s Nechanice Lodín CZ 0520030.
Starosta navrhl odložit změnu územního plánu Petrovice z důvodů, že obec nedisponuje
s finančními prostředky, aby došlo k souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ZÚR
Královéhradeckého kraje a ÚAP ORP Nový Bydžov.
OZ odklad změny územního plánu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta navrhl, že obec podá na začátku roku 2013 žádost o dotaci Královéhradecký kraj na
změnu územního plánu a digitalizaci územního plánu obce.
OZ žádost o dotaci projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost paní Gabriely Polákové o
napojení budovy bývalé prasečárny na vodovodní přípojku, která se nachází na obecních
pozemcích p.č. 729, 488/9.
OZ žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi obcí Petrovice a VČP NET, s.r.o. se
sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě plné moci společností
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy je
prodloužení STL plynovodu, 3 ks ST plynovodní přípojky včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na parcele p.č.492/7, 492/8,496/23. Před hlasováním starosta obce
uvedl, že uvedená věc se dotýká jeho rodinných příslušníků, proto se ve věci zdržel hlasování.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost města Nový Bydžov o
podporu Městské nemocnice Městec Králové při zajištění udržitelnosti akutní péče.
OZ žádost projednalo a schválilo.
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HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Střelecké závody“,
které pořádá SDH Petrovice za spolupráce s myslivci Petrovice. Starosta navrhl zajistit finančně
průběh konané akce.
OZ žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na nutnou opravu sociálního
zařízení ve vývařovně v budově č. 24. OZ po diskuzi pověřilo člena zastupitelstva p. Josefa
Čadíka zajištěním vypracování finanční kalkulace na opravu sociálního zařízení ve vývařovně.
Po zjištění finanční náročnosti obec rozhodne o postupu opravy.
OZ schválilo návrh na nutnou opravu, která bude provedena až po zjištění finanční
kalkulace , OZ bude poté znovu tento bod projednávat.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na opravu bytů v budově č.24. OZ po diskuzi pověřilo
člena zastupitelstva p. Josefa Čadíka zajištěním vypracování finanční kalkulace na opravu bytů
v budově č.24. Po zjištění finanční náročnosti obec rozhodne o postupu opravy.
OZ schválilo návrh na nutnou opravu schválil, která bude provedena až po zjištění
finanční kalkulace , OZ bude poté znovu tento bod projednávat.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 25.6.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 návrh nájemní smlouvy 270/2012 mezi obcí Petrovice a společností Rolnická a.s.
Králíky se sídlem Králíky 1,504 01 Nový Bydžov. Předmětem nájemní smlouvy jsou
pozemky o celkové výměře 43,607 ha
 návrh smlouvy o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a
odstraňování komunálních odpadů mezi obcí Petrovice a podnikajícími subjekty v obci
Petrovice a Kanice.
 výši poplatku za shromažďování, sběru, přepravy a využívání a odstraňování odpadů
České poště, s.p. ve výši 500,-Kč.
 výši poplatku za shromažďování, sběru, přepravy a využívání a odstraňování odpadů
Miroslavu Krejčímu a Janě Krejčové ve výši 500,-Kč, každý zaplatí poměrnou část ve
výši 250,-Kč.
 rozhodnutí komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek pro
VZMR pro akci projekt Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské školy,
Petrovice, opravy skladu, komise vybrala nabídku firmy JOKAS s.r.o. se sídlem
Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov ve výši 1 172 119,-Kč
 podání žádosti o dotaci na Královéhradecký kraj pro změnu územního plánu a
digitalizaci územního plánu obce
 žádost paní Gabriely Polákové o napojení budovy bývalé prasečárny na vodovodní
přípojku, která se nachází na obecních pozemcích p.č. 729, 488/9
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
mezi obcí Petrovice a VČP NET,s.r.o.se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec
Králové zastoupená na základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
 žádost města Nový Bydžov o podporu Městské nemocnice Městec Králové při zajištění
udržitelnosti akutní péče
 konání akce „Střelecké závody“
 návrh na nutnou opravu sociálního zařízení ve vývařovně, která bude provedena až po
zjištění finanční kalkulace
 opravu bytů v budově č.24
Zastupitelstvo obce odkládá:
 zpracování změny územního plánu Petrovice, ve které bude kladen hlavní důraz na
uvedení této dokumentace do souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ZÚR
Královéhradeckého kraje a ÚAP ORP Nový Bydžov
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 starostu obce podpisem smlouvy s firmou JOKAS s.r.o. se sídlem Bydžovská Lhotka
46, 504 01Nový Bydžov –projekt Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské
školy, Petrovice, opravy skladu

 člena zastupitelstva p. Josefa Čadíka zajištěním vypracování finanční kalkulace na
opravu sociálního zařízení ve vývařovně , v budově č.p.24
 člena zastupitelstva p. Josefa Čadíka zajištěním vypracování finanční kalkulace na
opravu bytů v budově č.24
Zastupitelsvo obce bylo seznámeno s:
 rozvojovým plánem obce Petrovice na období 2014-2020 v rámci Společné CIDLINY

Zápis byl vyhotoven dne: 26.5.2012
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé: Jaroslav Čermák
Josef Čadík

dne ...........................................
dne ...........................................

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................

