Zápis z 6. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 17.4.
2015 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 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 6.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 5.veřejného zasedání OZ ze dne 13.3.2015
 č.5 smlouvu o dílo č.S153000718 s firmou ASA.,spol.s.r.o.
 č.6 darovací smlouvu Společné Cidliny týkající se dětského hřiště na pozemku
p.č.423/11 v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova
 č.7 darovací smlouvu Společné Cidliny týkající se odpočinkového místa na pozemku
p.č.770 v k.ú. Petrovice
 č.8 finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na podporu Baby Boxu v Jičíně
 č.9 odměnu za rok 2014 lesnímu hospodáři p.J.L.ve výši 13.000,-Kč
 č.10 zaměstnat v rámci VPP p. GP.z Petrovic a p.LŠ z Lodína
 č.11 dispoziční řešení 1.patra budovy čp.24 –varianta s dvěma většími byty a třemi
garzonkami
 č.12 komisi ve složení Josef Čadík, Lucie Jirsáková, Miroslav Šaroun, která bude
realizovat výběrové řízení k vytvoření projektové dokumentace k přestavbě budovy
čp.24
 č.13 odložení řešení krizových situací v obci
 č.14 pověření Jaroslava Čermáka jednáním s SDH Petrovice o řešení krizových situací
v obci
 č.15 zajištění akce „Čarodějnice“ jak finanční, tak i organizační
 č.16 žádost o umístění buňky na textil v dolní části obce Petrovice – u Klubu přátel
Petrovic.
 č.17 údržbu obce Kanice a dětského hřiště v dolní části obce Petrovice p. R.B.
v období od 1.5.2015 do 31.10.2015
 č.18 opravu chodníků a propadlých kanálů po obci
 č.19 odložení novelizace odměňování OZ
 č.20 opravu elektroinstalace v budově sloužící jako sklad pro SDH Petrovice.
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................
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č.21 žádost SÚS o odnětí PUPFL na parcele číslo 339 v k.ú. Petrovice
č.22 realizaci nového oplocení části zahrady MŠ,Petrovice.
č.23 oplocení hřiště s plastovým mantinelem v dolní části obce Petrovice
č.24 komisi ve složení Josef Čadík, Luboš Žilka, Miroslav Šaroun, Jaroslav Čermák,
Lucie Jirsáková k oslovení a výběru firmy ve věci realizace víceúčelového hřiště
č.25 nabídku firmy Obora – okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o.k vysázení zeleně
v obci
č.26 další drobné zahradnické práce, které by realizovala firma Obora - okrasné a
ovocné školky Valdice s.r.o., do částky 7.000,-Kč. Jedná se o zakůrování a prořezávky
stromů v obci.
č.27odložení žádosti Mysliveckého družení Starý Háj Petrovice
č.28 zakoupení malé travní sekačky a křovinořezu
č.29 údržbu velkých ploch v obci prováděnou p. Miroslavem Šarounem s velkou
travní sekačkou.
č.30 zvýšení hodinové odměny pro zaměstnance na dohodu o provedení práce na 80,Kč za 1 hodinu práce
č.31 finanční podporu akce „dětský den“.

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 s plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 13.3.2015
 s nákupem ryb do obecních rybníků
 s výsledkem hospodaření obce Petrovice v roce 2014
 OZ bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1/2015
 s realizací osvětlení v horní části obce Petrovice
Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje usnesení:
 žádost p.Křivánkové o odkup travní sekačky značky Viking
Zápis byl vyhotoven dne: 24.4.2015
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

