Usnesení z 9. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 4.9.
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 9.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 8.veřejného zasedání OZ ze dne 24.7.2015
 č.5 prodej pozemku p.č. 39/1 díl a v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova o výměře 73m 2
mysliveckému sdružení Starý Háj Petrovice za cenu 35,-Kč za 1 m2 a úhrady
geometrického plánu.
 č.6 žádost ČEZ Distribuce a.s.o souhlas s umístěním provizorního elektrického
zařízení na pozemek p.č.699/1
 č.7 pověření starosty obce k podpisu smlouvy o právu provést stavbu, č. OE-122001438/PS/01, předmětem této smlouvy je založení práva ČEZ Distribuce, a.s.
opravit stavbu Petrovice – opravaTS č.424
 č.8 na dovybavení sběrného místa v obci Petrovice multifunkčním zařízením pro
potřeby obce v rámci dotačního titulu.
 č.9 nabídku firmy Koncedo s.r.o. se sídlem v Hradci Králové na administrativní,
inženýrské a poradenské práce pro projekt“Dovybavení sběrného místa v obci
Petrovice“č.10 výměnu vchodových dveří do budovy MŠ, Petrovice –kuchyně a nabídku
firmy SAMAT,spol.s.r.o. ve výši 23.780,-Kč







č. 11 opravu výčepního zařízení v Klubu přátel Petrovic firmou Lindr – chladící a
výčepní technika CZ ve výši 16.516,50Kč bez DPH
č.12 pověření zastupitele Jaroslava Čermáka opravou výčepního zařízení v Klubu
přátel Petrovic.
č.13 finanční příspěvek místní části Kanice na akci „Setkání místních občanů“ do výše
3.000,-Kč.
č.14 smlouvu o nájmu na hrobové místo na místním hřbitově a s cenami za nájem a
cenami za služby s nájmem spojené.
č.15 prodloužení termínu realizace na akci „ Oplocení asfaltového hřiště“
do16.10.2015 důvodů doplnění nabídky o basketbalový koš a nového lajnování
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č.16 konání akce“Slavnostní otevření asfaltového hřiště“ a zajištění této akce finančně
i organizačně.
č.17 žádost MŠ, Petrovice o proplacení autobusové dopravy do ZOO Dvůr Králové
č.18 trasu telekomunikační vedení ke stávající věži společnosti Vodafone.
č.19 vyjmutí komunikace MK za zónou Z1mezi bývalým zemědělským areálem a
mléčnou farmou
č.20 rozšíření zóny plochy výroby, výrobních služeb a skladů u mléčné farmy
Petrovice, které bude provedeno na základě geometrického plánu

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 24.7.2015
 rozpočtovým opatřením č. 5/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 11.9.2015
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
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