Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 12.12.
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Roman Klouzek
Ostatní: p.Pazderka, p. Turnovský, p. děkan Schlossár
Program zasedání :
1. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2. Projednání celkových víceprací na budově MŠ, Petrovice
3. Projednání žádosti MÚ Nechanice o příspěvek na činnost výjezdové jednotky SDH
Nechanice
4. Projednání žádosti Hospicu Anežky České o finanční příspěvek na provoz
5. Projednání změny územního plánu
6. Projednání prodeje akcií ČSAD BUS Chrudim a.s.
7. Projednání a schválení realizaci pasportu místní komunikace
8. Projednání konání akce „ Vepřové hody“
9. Projednání žádosti p. ředitelky MŠ, Petrovice o finanční odměny
10. Projednání odměny účetní obce
11. Projednání spolupráce se Společnou CIDLINOU
12. Projednání realizace kurzu „Senioři komunikují 2013“
13. Projednání smlouvy na opravu mostku v Kanicích
14. Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnostiděkanství Nový Bydžov
15. Projednání nabídky mobilních služeb firmy Vodafone
16. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.6/2012
17. Diskuze
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 27.11.2012, zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem. Konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno
7 zastupitelů, tj. 100%.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
12.12.2012, Pavlínu Karáskovou a Jaroslava Čermáka, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K
návrhu nebyly vzneseny žádné 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 předložil návrh na jeho doplnění a to v bodech 6-17 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
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Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 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 2.11.2012:
 Úkoly byly splněny.
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh obecně závazné vyhlášky
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dále starosta uvedl, že od 1.1.2013 pozbývá
platnosti stávající vyhláška a je nutné schválit vyhlášku novou. Starosta uvedl, že poplatek za
fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice činí 500,-Kč a stejnou výši pro
fyzickou osobu, která má v obci Petrovice a Kanice stavbu určenou pro individuální rekreaci, ve
které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
OZ obecně závaznou vyhlášku projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k seznámení výčet celkových víceprací na budově MŠ,
Petrovice. Dále uvedl, že vícepráce byly provedeny firmou JOKAS s.r.o., se kterou byla sepsána
smlouva na částku 33.454,-Kč včetně DPH. Dále uvedl, že akce Zateplení a oprava vnějšího
pláště objektu MŠ,Petrovice, včetně opravy skladu byla dokončena a předána 30.11.2012.
OZ toto vzalo na vědomí.
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost MÚ Nechanice o příspěvek
na činnost výjezdové jednotky SDH. Starosta uvedl, že se jedná o příspěvek ve výši 10.000,-Kč.
OZ žádost projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádosti Hospicu Anežky České se
sídlem v Červeném Kostelci o finanční příspěvek na provoz a rozvoj služeb hospice.
OZ žádost projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předložil k projednání a schválení změny územního plánu obce Petrovice.
Dále uvedl, že tento bod již byl projednáván na zasedání OZ ze dne 25.6.2012 a byl odložen
z důvodů, že obec nedisponuje s finančními prostředky, aby došlo k souladu ÚP s Politikou
územního rozvoje ČR, ZÚR Královéhradeckého kraje a ÚAP ORP Nový Bydžov. Dne 8.11.2012
byla obce informována Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, že je obec povinna uvést
v soulad svůj ÚP s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem. Starosta navrhl
tedy projednat a schválit změnu ÚP v období 2013-2014, která bude realizována podle finančních
možností obce Petrovice.
OZ změnu ÚP v období 2013-2014 projednali a schválili.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení prodej akcií ČSAD BUS Chrudim
a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrové 177, 537 01. Starosta uvedl že tento bod byl projednáván již
na zasedání OZ ze dne 2.11. Starosta navrhl akcie prodat.
OZ prodej akcií projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení realizaci pasportu místní
komunikace. Starosta navrhl odložit tento bod na další zasedání z důvodů zjištění podrobnějších
informací.
OZ realizaci pasportu místní komunikace projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Vepřové hody“ .
Starosta uvedl, že tuto akci každoročně pořádají členové Klubu přátel Petrovic. Členové klubu
přátel Petrovice se v letošním roce podíleli na opravě buněk na hřišti v Petrovicích. Dále
přislíbíli zdarma pomoci při sázení stromků v lese a úklidu v prostorách ČOV. Starosta navrhl
podpořit akci „Vepřové hody“ finanční částkou 4.000,-Kč.
OZ konání akce i finanční příspěvek projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost paní ředitelky MŠ,Petrovice
o schválení finanční odměny za práci v roce 2012. Odměna bude hrazena z rozpočtu KÚ pro
pedagogické pracovníky, určeného na platy. Jedná se finanční prostředky, které se nedočerpaly
na řádné výplaty.
OZ žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh odměny účetní obce, paní
Zubrové. Starosta uvedl, že všechny účetní a dotační kontroly, které byly provedeny v roce 2012,
nenalezly žádné nedostatky a byly spokojeny s vedení účetnicví obce. Proto starosta navrhl
odměnit p. účetní, p. Zubrovou částkou 2.000,-Kč
OZ finanční odměnu p. účetní projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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11. Starosta obce OZ předložil k seznámení novou koncepcí Společné CIDLINY.
OZ se seznámilo s novou koncepcí Společné CIDLINY.
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení realizaci kurzu „Senioři
komunikují 2013“. Starosta uvedl, že se jedná o kurz bližšího seznámení seniorů s obsluhou
osobního počítače, internetu a používání platební karty. Kurz realizuje společnost LYRIX
centrum s.r.o. se sídlem ve Studénce v součinnosti s Nadací manželů Livie a Václava
Klausových. Nadační fond uvedenou aktivitu plně financuje, obec musí poskytnout jen prostory
k realizaci kurzu.
OZ realizaci kurzu projednalo a schválilo, ale tato bude realizována pouze v případě
dostatečného zájmu z řad občanů.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k seznámení smlouvu o dílo s p. Václavem Matějkou ze
Šaplavy na opravu mostku v Kanicích. Starosta uvedl, že tento bod byl projednáván na zasedání
OZ ze dne 7.8.2012. Oprava bude realizována za pomoci pana Záruby, před jehož nemovitostí se
mostek nachází. Oprava bude ukončena do konce března 2013.
14. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh smlouvy o poskytnutí
účelové dotace Obcí Petrovice Římskokatolické farnosti-děkanství Nový Bydžov. Finanční
podpora ve výši 63.000,-Kč je určena výhradně k úhradě materiálu a prací prováděných v roce
2012 souvisejících s prováděním opravy střechy lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Petrovicích.
OZ smlouvu projednalo a schválilo a zároveň pověřilo starostu obce podpisem
uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nabídku mobilních služeb firmy
Vodafone. Starosta uvedl, že se jedná se o nabídku pro obce Novobydžovského regionu a jedná
se o přistoupení k podmínkám města Nový Bydžov.
OZ nabídku projednalo a schválilo připojení se k podmínkám města Nový Bydžov.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Starosta obce OZ předložil k seznámení rozpočtové opatření č.6/2012.
17. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.10 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
poplatek za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice činí 500,-Kč a
stejnou výši pro fyzickou osobu, která má v obci Petrovice a Kanice stavbu určenou pro
individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
 změnu územního plánu obce v období 2013-2014
 prodej akcií ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrové 177, 537 01
 konání akce „Vepřové hody“ a příspěvek na tuto akci ve výši 4.000,-Kč
 žádost paní ředitelky MŠ,Petrovice o finanční odměny za práci v roce 2012
 finanční odměnu ve vši 2.000,-Kč účetní obce
 přihlášení se k realizaci kurzu „Senioři komunikují 2013“
 smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 63.000,-Kč obcí Petrovice Římskokatolické
farnosti-děkanství Nový Bydžov na úhradu materiálu a prací prováděných v roce 2012
související s prováděním oprav střechy lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Petrovicích
 připojení k podmínkám města Nový Bydžov pro mobilní služby firmy Vodafone
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 žádost MÚ Nechanice o příspěvek na činnost výjezdové jednotky SDH ve výši 10.000,Kč
 žádost Hospicu Anežky České se sídlem v Červeném Kostelci o finanční příspěvek
Zastupitelstvo obce se seznamuje s:
 výčtem celkových víceprací na budově MŠ, Petrovice
 novou koncepcí Společné CIDLINY
 smlouvou o dílo s p. Václavem Matějkou ze Šaplavy na opravu mostku v Kanicích
 rozpočtovým opatřením č.6/2012
Zastupitelstvo obce odkládá:
 realizaci pasportu místní komunikace
Zastupitelstvo pověřuje:
 starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 63.000,-Kč obcí
Petrovice Římskokatolické farnosti-děkanství Nový Bydžov na úhradu materiálu a prací
prováděných v roce 2012 související s prováděním oprav střechy lodi kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Petrovicích
 pověřuje realizací odkupu akcií ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Chrudim
Zápis byl vyhotoven dne: 14.12.2012
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Pavlína Karásková
dne ...........................................
Jaroslav Čermák
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka
dne ...........................................

