Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.8.
2013 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák,
Petr Hrdý, Pavlína Karásková
Ostatní: p. Hrdý J., p. Nosková L., p. Bartoníček L.
Program zasedání :
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání nájemní smlouvy k bytům v budově č.p.24.
Projednání VPP.
Projednání žádosti zaměstnanců VPP o zvýšení platu.
Projednání žádosti p. Borůvky o pronájem Klubu přátel Petrovic.
Projednání akce „Rozloučení s prázdninami a otevření nových hracích prvků v MŠ,
Petrovice“
6. Projednání financování obecních fotografií p. Divišovi.
7. Projednání žádosti p. M. Klepla o finanční příspěvek na akci „ Nohejbal “.
8. Diskuze.

Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 2.8.2013, zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 7 dnů předem. Starosta uvedl, že se omluvil zastupitel Josef Čadík a Roman Klouzek.
Konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 5 zastupitelů, tj. 70%.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
13.8.2013, Jaroslava Čermáka a Pavlínu Karáskovou , zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, 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 3-8 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 5 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 5 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 30.7.2013:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh nájemní smlouvy k bytům
v budově č.p.24 v Petrovicích.OZ návrh nájemní smlouvy projednalo
OZ znění nájemní smlouvy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta obce OZ předložil k projednání a schválení dodatek č.1 k nájemní smlouvě,
týkající spotřeby vody, elektrické energie v bytech a nákladů na společné prostory pro tři byty a
prostory vývařovny.
OZ dodatek č.1 k nájemní smlouvě k bytům v budově č.p.24 v Petrovicích projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta obce OZ předložil k projednání a schválení čestné prohlášení nájemníků
bytů, kteří čestně prohlašují, že nemají dluhy vůči obci Petrovice a že se do jednoho měsíce od
podpisu nájemní smlouvy trvale přihlásí na adresu Petrovice č.p.25.
OZ čestné prohlášení projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta obce OZ předložil OZ k projednání a schválení žádost o pronájem k bytům
v budobě č.p.24 od p. B. Janáčka, p. J. Hrdého, manželů Bartoníčkových , p. L. Bartoníčka ,
manželů Fröhlichových a p. M. Juráska. Dále uvedl, že záměr na pronájem bytů v budově č.p. 24
v Petrovicíh byl zveřejněn na úřední desce obce dne 11.7.2013. Dále starosta uvedl, že některé
žádosti jsou již staršího datumu a potvrzení o pronájmu bytů podal pouze p. B. Janáček
s přítelkyní p. Dagmar Šimčíkovou, p. J. Hrdý a p. L. Bartoníček.
Starosta uvedl, že zájem o byt č. 1v prvním patře o výměře 70 m2 projevil p. J. Hrdý.
OZ pronájem bytu č.1 panu J. Hrdému projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta uvedl, že zájem o byt č. 2 v druhém patře o výměře 65 m2 projevil p. B. Janáček
s přítelkyní p. D.Šimčíkovou.
OZ pronájem bytu č.2 panu B. Janáčkovi a paní D. Šimčíkové projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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Starosta uvedl, že zájem o byt č. 3 v druhém patře o výměře 46 m2 projevil p. L.
Bartoníček.
OZ pronájem bytu č.3 p. L.Bartoníčkovi projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení změny v kontrole zaměstnanců
VPP. Starosta uvedl, že předkládá tento bod na základě stížnosti občana obce, p. Jaroslava Khola.
Dále navrhl vyřešit tuto stížnost zvýšenou kontrolou zaměstnanců VPP všemi zastupiteli obce a
popř. při shledání nedostatků, nahlásit nedostatky starostovi obce.
OZ zvýšenou kontrolu zaměstnanců VPP všemi zastupiteli obce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení ústní žádost zaměstnanců VPP o
zvýšení platu za jejich práci obci. Starosta navrhl odložit tento bod na další jednání OZ , kde
budou pozváni všichni zaměstnanci VPP, aby měli možnost vyjádřit se jednotlivě ke své práci
pro obec.
OZ žádost o zvýšení platu zaměstnanců VPP projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost p. Borůvky o pronájem
Klubu přátel Petrovic. Starosta uvedl, že žádost p. Borůvky bude nejprve projednána na schůzi
členů Klubu přátel Petrovic, která se bude konat nejpozději do konce roku 2013.
OZ žádost p. Borůvky o pronájem Klubu přátel Petrovic projednala a odložila.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předložil k projednání a schválení návrh na konání akce „Rozloučení
s prázdninami a otevření nových hracích prvků v MŠ, Petrovice“. Starosta uvedl, že organizačně
tuto akci zajistí ředitelka MŠ, Petrovice Mgr. Tomášová ve spolupráci se spolkem Petrovický
senior. Starosta navrhl podpořit tuto akci finančně, neboť bude určena všem občanům obce
Petrovice a Kanice.
OZ konání akce „Rozloučení s prázdninami a otevření nových hracích prvků v MŠ,
Petrovice“ a finanční podporu této akce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na financování obecních
fotografií p. Divišovi. Starosta uvedl, že p. Diviš zdarma fotografuje všechny obecní akce a podílí
se na výzdobě obce obecními fotografiemi. Dále uvedl, že doposud p. Diviš financoval i materiál
na vytváření obecních fotografií. Proto starosta navrhl, aby obec proplácela fotografie p.
Divišovi.
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OZ proplácení obecních fotografií p. Divišovi projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost p. M. Klepla o finanční
příspěvek na akci „ Nohejbal “. Starosta uvedl, že se jedná o sportovní akci, která se bude konat
na hřišti v Petrovicích a navrhl podpořit tuto akci zakoupením pohárů do částky 1.500,-Kč.
OZ finanční podporu akce „Nohejbal 2013“ projednalo a schválilo.
8. Diskuze
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.25 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.8.
2013 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 znění nájemní smlouvy k bytům v budově č.p.24 v Petrovicích
 dodatek č.1 k nájemní smlouvě k bytům v budově č.p.24 v Petrovicích
 čestné prohlášení nájemníků o bezdlužnosti vůči obci Petrovice a o přihlášení
k trvalému pobytu na adresu Petrovice č.p.25 v termínu do jednoho měsíce od
podpisu nájemní smlouvy
 pronájem bytu č. 1v prvním patře budovy č.p.24 v Petrovicích o výměře 70 m2
panu J. Hrdému
 pronájem bytu č. 2 v druhém patře buodvy č.p.24 v Petrvicích o výměře 65 m2
panu B. Janáčkovi a jeho přítelkyni p. D. Šimčíkové.
 pronájem bytu č. 3 v druhém patře budovy č.p.24 v Petrovicích o výměře 46 m2
panu L. Bartoníčkovi
 zvýšenou kontrolu zaměstnanců VPP všemi zastupiteli obce
 konání akce „Rozloučení s prázdninami a otevření nových hracích prvků v MŠ,
Petrovice“ a finanční podporu této akce
 proplácení obecních fotografií p. Divišovi
 finanční podporu do výše 1.500,-Kč akce „Nohejbal 2013“
Zastupitelstvo obce odkládá:
 žádost o zvýšení platu zaměstnanců VPP
 žádost p. Borůvky o pronájem Klubu přátel Petrovic
Zastupitelstvo pověřuje:
Zápis byl vyhotoven dne: 15.8.2013
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Jaroslav Čermák
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

