Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 15.8.
2014 v prostorách MŠ, Petrovice od 17.30 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Pavlína Karásková
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání výběru nové uklizečky.
2. Projednání žádosti o odkup pozemků p.č.15/8,15/16 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
3. Projednání vytvoření pasportu k budově na parcele st.151 v k.ú. Petrovice u Nového
Bydžova.
4. Projednání souhlasu s návrhem trasy podzemního vedení v rámci akce „ Myštěves optický
kabel“ na pozemku 136 v k.ú. Myštěves.
5. Projednání akce „Petrovický Oktoberfest“
6. Projednání veřejné schůze.
7. Projednání vybudování brány k odpadnímu kontejneru u hřbitova.
8. Projednání nových nájemních smluv pro bytové jednotky v budově č.p.24 v Petrovicích.
9. Projednání vymalování a opravy osvětlení v prostorách obecního úřadu a ve volební
místnosti.
10. Projednání zakoupení vlajky obce.
11. Projednání žádosti TJ Sokol Myštěves o finanční příspěvek.
12. Projednání konání akce „Rybářské závody pro děti“.
13. Diskuse
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 5.8.2014, zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 7 dnů předem. Starosta konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 5
zastupitelů, tj. 71%.Omluveni byli Petr Hrdý a Roman Klouzek.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
15.8.2014, Josefa Čadíka 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 9-13 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 11.7.2014:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce předložil k projednání a schválení výběr nové uklizečky pro prostory
obecního úřadu a pro volební místnost. Starosta seznámil OZ se všemi žádosti. Po projednání
žádostí jednotlivých uchazeček starosta navrhl uzavřít dohodu o pracovní činnosti s p.Soňou
Ludvíkovou z Petrovic.
OZ projednalo a schválilo p.Soňu Ludvíkovou z Petrovic jako novou uklizečku
pro prostory obecního úřadu a pro volební místnost.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádosti o odkup pozemků
p.č.15/8,15/16 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova. Starosta OZ předložil žádost p. Františka
Hladíka z Petrovic 106, že při probíhající digitalizaci pozemkových map zjistil nesrovnalosti ve
vlastnictví pozemků. Zmiňované pozemky rodina p. Hladíka užívá a obdělává několik desetiletí.
Starosta navrhl prodat zmiňované pozemky, druh pozemku je zahrada, p. Hladíkovi za cenu
obvyklou v místě a to 35Kč za 1m2.
OZ projednalo a schválilo prodej pozemků p.č. 15/8 a 15/16 v k.ú.Petrovice u
Nového Bydžova za cenu 35,-Kč/1m2 p. Františku Hladíkovi z Petrovic 106.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení vytvoření pasportu k budově
na parcele st.151 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.Starosta uvedl, že je nutné vytvořit
dokumentaci ke stavební legalizaci budovy na pozemku st. 151 v k.ú. Petrovice u Nového
Bydžova. Zastupitel Čadík navrhl oslovit Ing. Libora Žilku k vytvoření potřebné dokumentace.
OZ projednalo a schválilo pověření Ing. Libora Žilky k vytvoření potřebné
dokumentaci ke stavební legalizaci budovy na pozemku st. 151 v k.ú. Petrovice u Nového
Bydžova.
HLASOVÁNÍ : PRO – 4, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1(Luboš Žilka)
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení souhlasu s návrhem trasy
podzemního vedení v rámci akce „ Myštěves optický kabel“ na pozemku 136 v k.ú. Myštěves.
OZ projednalo a schválilo souhlasu s návrhem trasy podzemního vedení v rámci akce
„ Myštěves optický kabel“ na pozemku 136 v k.ú. Myštěves.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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5. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení akci „Petrovický
Oktoberfest“. Starosta navrhl zaštítit finančně tuto akci, pořádanou spolkem Petrovický Senior,
jako v minulém roce.
OZ projednalo a schválilo finanční podporu akce „ Petrovický Oktoberfest“ jako
v minulém roce.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení veřejné schůze. Starosta
navrhl konání veřejné schůze v prostorách místní jídelny s malým občerstvením jako bylo
zvykem v minulých letech. Konání veřejné schůze bude koncem září, přesný termín bude
zveřejněn po domluvě s nájemníkem jídelny.
OZ projednalo a schválilo konání veřejné schůze.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení vybudování brány
k odpadnímu kontejneru u hřbitova. Starosta uvedl, že tento kontejner je určen pouze na odpad
z místního hřbitova a je neoprávněně využíván díky snadnému přístupu z komunikace. Proto
starosta navrhl vybudovat bránu, která by zamezila volnému přístupu od komunikace.
OZ vybudování brány k odpadnímu kontejneru u hřbitova projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nové nájemní smlouvy pro
bytové jednotky v budově č.p.24 v Petrovicích. Starosta uvedl,že nájemníci, p. B.Janáček a
L.Bartoníček, osobně požádali o prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok. Starosta uvedl, že oba
zmiňovaní nájemníci plní řádně ustanovení v nájemní smlouvě, proto navrhl prodloužit nájemní
smlouvu o jeden rok s novelizací dle nového občanského zákoníka.
OZ projednalo a schválilo prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok s novelizací dle
nového občanského zákoníka B.Janáčkovi a L. Bartoníčkovi.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení vymalování a opravy
osvětlení v prostorách obecního úřadu a ve volební místnosti. Starosta uvedl, že po výměně oken
došlo k poškození stávající malby, proto je potřeba vymalovat uvedené místnosti. Dále uvedl, že
z důvodu nefunkčnosti některého osvětlení a některých zásuvek el.napětí, navrhuje výměnu
stropního osvětlení a zásuvek el. napětí v uvedených místnostech.
OZ vymalování a výměnu osvětlení a zásuvek el. napětí v prostorách obecního úřad
a ve volební místnosti projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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Dále starosta navrhl pověřit firmu Filup-elektro,spol. s.r.o. výměnou osvětlení a zásuvek el.
napětí v prostorách obecního úřadu a ve volební místnosti.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta navrhl zakoupit nový sedací nábytek pro potřeby našich občanů do volební
místnosti.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení zakoupení vlajky obce.
Starosta uvedl, že obec již jednu tkanou vlajku má, která je umístěna v zasedací místnosti OÚ
Petrovice. Nyní se jedná o vlajku s takovou povrchovou úpravou, která by mohla být umístněna u
vchodových dveří obecního úřadu a
OZ projednalo a schválilo koupi vlajky k propagačním účelům obce.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost TJ Sokol Myštěves o
finanční příspěvek na činnost TJ Sokol. Starosta uvedl, žei děti a mláděž z obce navštěvují TJ
Sokol. Starosta navrhl částku 10.000,-Kč.
OZ projednalo a schválilo částku 10.000,-Kč na činnost TJ Sokol Myštěves.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Rybářské
závody pro děti“. Starosta navrhl finančně podpořit tuto akci konanou místními rybáři.
OZ projednalo a schválilo finanční podporu akce „Rybářské závody pro děti“
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Diskuse.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.50 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 p.Soňu Ludvíkovou z Petrovic jako novou uklizečku pro prostory obecního úřadu a pro
volební místnost
 prodej pozemků p.č. 15/8 a 15/16 v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova za cenu 35,-Kč/1m2
p. Františku Hladíkovi z Petrovic 106
 pověření Ing. Libora Žilky k vytvoření potřebné dokumentaci ke stavební legalizaci
budovy na pozemku st. 151 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
 souhlasu s návrhem trasy podzemního vedení v rámci akce „ Myštěves optický kabel“ na
pozemku 136 v k.ú. Myštěves
 finanční podporu akce „ Petrovický Oktoberfest“ jako v minulém roce
 konání veřejné schůze
 vybudování brány k odpadnímu kontejneru u hřbitova
 prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok s novelizací dle nového občanského zákoníka
B.Janáčkovi a L. Bartoníčkovi
 vymalování a výměnu osvětlení a zásuvek el.napětí v prostorách obecního úřadu a ve
volební
 pověřit firmu Filup-elektro,spol. s.r.o. výměnou osvětlení a zásuvek el. napětí
v prostorách obecního úřadu a ve volební místnosti
 nový sedací nábytek pro potřeby našich občanů do volební místnosti
 koupi vlajky k propagačním účelům obce
 částku 10.000,-Kč na činnost TJ Sokol Myštěves
 finanční podporu akce „Rybářské závody pro děti“
Zápis byl vyhotoven dne: 21.8.2014
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

