Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.7.
2013 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. Janáček, p. Šimčíková, p.Bartoníčková, p.Bartoníček L., p.Frölich,
p.Fröhlichová
Program zasedání :
1. Schválení přijetí dotace na les.
2. Žádost p.Endeho o odkup pozemku v horní části Petrovic.
3. Žádost řimsko-katolické farnosti o finanční příspěvek na další opravu kostela.
4. Projednání výše nájmu pro tři byty v budově č.p.24.
5. Projednání opravy výmolů obecních komunikací.
6. Projednání objednávky rozborů sedimentu z horního rybníčku.
7. Projednání návrhu na podání žádosti o dotaci z POV.
8. Projednání žádosti p. Josefa Bartoníčka ml. o opravu příjezdové komunikace
k nemovitosti č.p.107.
9. Diskuze.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 12.7.2013, 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
30.7.2013, Jaroslava Čermáka a Josefa Čadíka, 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 5až 9 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
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 4.6.2013:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení přijetí finančního příspěvku ve
výši 165.620,-Kč od Královéhradeckého kraje na hospodaření v obecních lesích.
OZ finanční příspěvek projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost p.Endeho o odkup pozemku
v horní části Petrovic. Starosta předal slovo místostarostce, aby OZ seznámila s žádostí.
Místostarostka uvedla, že se jedná o pozemek p.č. 496/24 o výměře 23 m3 v kultuře zahrada.
Tento pozemek byl minulým vedením obce odkoupen od p. Endeho za účelem zbudování
výhybky u komunikace pro 4RD. K tomuto záměru nedošlo, proto p. Ende žádá obec Petrovice o
zpětný odkup za stejných podmínek, jako je prodal obci. Cena za tento pozemek činí 4600,-Kč,
náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit kupující, p. Ende.
OZ žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost Římsko-katolické farnosti o
finanční příspěvek na další opravu kostela. Starosta uvedl, že se jedná o částku 22.445,-Kč. Tato
částka pokryje finanční spoluúčast farnosti na další opravě kostela, farnost získala dotace od
Královéhradeckého kraje ve výši 100.000,-Kč a od MK ČR ve výši 202.000,-Kč. Dále starosta
uvedl, že OZ již před časem schválilo výši příspěvku obce na opravu kostela a to 100.000,-Kč a
v minulém roce byl čerpán příspěvek pouze ve výši 63.000,-Kč.
OZ příspěvek na opravu kostela projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 1 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši nájemného v bytech v budově
č.p.24. Starosta seznámil OZ a přítomné s návrhem nájemní smlouvy a čestného prohlášení
nájemníků, poté předal slovo p. Čadíkovi, aby přítomné seznámil s výměrami bytů: Byt
v prvním patře je o výměře 70 m2,, byty v druhém patře 65 m2 a 46 m2. Pronájem by byl možný
od 1.9.2013. Starosta dále navrhl nájemné ve výši 45,-Kč za 1 m2.
OZ výši nájemného projednala a schválila.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta uvedl, že jednotlivé přidělení bytů a nájemní smlouva bude projednávána na
dalším zasedání OZ.
OZ přidělení bytů a nájemní smlouvu projednalo a odložilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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5. Starosta obce předložil k projednání a schválení návrh na opravy výmolů v obci
Petrovice a Kanice. Starosta OZ seznámil se záměrem oslovit SUS Nový Bydžov před jejich
zrušením a podat žádost na opravu výmolů na obecních komunikacích. OZ pověřilo starostu a p.
Čadíka jednáním s SUS NB o opravě výmolů na obecních komunikacích.
OZ návrh na opravu výmolů na obecních komunikacích projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
OZ pověřilo starostu a p. Čadíka jednáním o opravě výmolů na obecních komunikacích.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh objednávky rozborů
sedimentu z horního rybníčku. Starosta uvedl, že je nutné nechat odbornou firmou zkontrolovat
složení bahna v horním rybníčku p.č. 15/14 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova před jeho
samotnou úpravou na požární nádrž.
OZ objednávku rozborů sedimentu z horního rybníčku p.č.15/14 v k.ú. Petrovice u
Nového Bydžova projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na podání žádosti o dotaci
z POV. Starosta uvedl, že by žádost o dotaci byla zaměřena na výměnu oken na budově obecního
úřadu, budova č.p.104 v obci Petrovice a dle finančních možností obce a dle rozpočtu i na fasádu
na téže budově.
OZ návrh na podání žádosti na POV projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost p. Josefa Bartoníčka ml. o
opravu příjezdové komunikace k nemovitosti č.p.107. Starosta uvedl, že bude jednat s SUS NB o
opravě výmolů v obci Petrovice a Kanice a dojde tedy k opravě výmolů i v příjezdové
komunikaci k nemovitosti č.p.107.
OZ žádost o opravu výmolů v příjezdové komunikaci k nemovitosti č.p.107 projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.35 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 přijetí finančního příspěvku ve výši 165.620,-Kč od Královéhradeckého kraje na
hospodaření v obecních lesích
 žádost p.Endeho o odkup pozemku p.č.496/24 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
 žádost Římsko-katolické farnosti o finanční příspěvek ve výši 22.445,-Kč na další opravu
kostela
 výši nájemného v bytech v budově č.p.24 ve výši 45,-Kč /1 m2
 opravu výmolů na obecních komunikacích SUS NB
 objednávku rozborů sedimentu z horního rybníčku p.č.15/14 v k.ú. Petrovice u Nového
Bydžova
 návrh na podání žádosti na POV na výměnu oken na obecní budově č.p. 104
 žádost o opravu výmolů v příjezdové komunikaci k nemovitosti č.p.107
Zastupitelstvo odkládá:
 přidělení bytů a nájemní smlouvu na pronájem bytů
Zastupitelstvo pověřuje:
 starostu a p. Čadíka jednáním s SUS NB o opravě výmolů na obecních komunikacích
Zápis byl vyhotoven dne: 2.8.2013
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Jaroslav Čermák
Josef Čadík

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

