Zápis z 5. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
13.3. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.

Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje usnesení:
 č.1 volí ověřovateli zápisu Josefa Čadíka a Miroslava Šarouna a zapisovatelem
RNDr.Lucii Jirsákovou
 č.2 program 5.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 4.veřejného zasedání OZ ze dne 30.1.2015
 č.5 schvaluje rozpočet obce Petrovice na rok 2015 jako vyrovnaný v příjmech a
výdajích 5.700.003,-Kč
 č.6 rozpočet pro zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřskou školu, Petrovice na
rok 2015 ve výši 270.000,-Kč.
 č.7 rozpočtový výhled obce Petrovice na období 2016-2018
 č.8 p. Moniku Vrbovou jako nájemníka nebytových prostor v budově č.p.104 a
výši měsíčního nájemného 600,-Kč
 č.9 p. Danielu Sajkršmídovou jako nájemníka nebytových prostor v budově
č.p.104 a výši měsíčního nájemného 300,-Kč
 č.10 uzavírat nájemní smlouvy na hrobová místa na místním hřbitově na dobu 10
let a navýšení ceny za služby s nájmem spojené na 20,-Kč za rok
 č.11 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.13/14 mezi obcí Petrovice a firmou
SURPMO,a.s..
 č.12 obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice
 č.13 obecně závaznou vyhlášku č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu
 č.14 odložení bodu úpravy užitkové vody v Kanicích
 č.15 vyhotovení projektové dokumentace k prodloužení splaškové obecní
kanalizace ve směru nemovitostem p. Rychtery a Svobody.
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................
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č.16 delegování starosty obce,Mgr. Luboše Žilku, jako zástupce obce na řádné
valné hromadě VAK HK
č.17 doporučení komise, Čadík, Petráčková, Šaroun, Žilka, na realizaci dveří
v vnitřních prostorách budovy čp.104 firmou Svartes Chodovice
č.18 výměnu zeleně a to v prostorách MŠ, Petrovice, na prostranství před
kostelem, na prostranství mezi nemovitostí p. Čadíka a p. Hájka
č.19 jarní úklid obce
č.20 zaměstnání dvou zaměstnanců z VPP
č.21 odložení řešení protipovodňové komise
č.22 vytvoření geometrického plánu prodloužení vodovodního řádu k 3RD
č.23 žádost o vykonávání veřejně prospěšných prací na obci Petrovice
č.24 datum splatnosti pro poplatek za odvod odpadních vod místní ČOV 30.11
kalendářního roku
č.25 realizaci kovaného stojanu na kola k budově OÚ
č.26 smlouvu o zřízení věcného břemene č.64853/1/VB-2 s RWE GasNet,s.r.o.
č.27 revidovat rozhodnutí OZ ze dne 18.2.2014 o opravě budovy „márnice“
č.28 výměnu oken a dveří na budově „márnice“
č.29 trasu tlk. vedení ke stávající věži společnosti Vodafone

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 s plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 30.1.2015
 s hospodařením MŠ, Petrovice v roce 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 17.3.2015
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun
Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

