Usnesení z 17. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
24.6. 2016 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 17.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 16.veřejného zasedání OZ ze dne 20.5.2016
 č.5 závěrečný účet obce Petrovice za rok 2015 a dává souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad
 č.6 roční účetní závěrku obce Petrovice za rok 2015 a toto rozhodnutí dokládá podepsaným
protokolem
 č.7 hospodářský výsledek obce Petrovice za rok 2015 ve výši 1.367.029,06Kč
 č.8 rozpočtové opatření č.4/2016
 č.9 roční účetní závěrku příspěvkové organizace „Mateřská škola Petrovice“ a toto
rozhodnutí dokládá podepsaným protokolem.
 č.10 hospodářský výsledek své příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice za rok
2015 ve výši 1914,99Kč a převedení této částky do rezervního fondu
 č.11 převedení částky 1914,99 Kč do rezervního fondu MŠ, Petrovice
 č.12 finanční zajištění akce „Střelecká soutěž“, kterou organizačně zajišťuje SDH Petrovice
 č.13 opravu chlazení v Klubu přátel Petrovice
 č.14 odložení doplnění dřevěných doplňků do obce z důvodů úpravy prostranství
 č.15 nabídku firmy Vokál-truhlárna na realizaci dřevěněné zvoničky v Kanicích
 č.16 zakoupení zvonu do zvoničky do průměru 20 cm
 č.17 odložení výběru pojištění obecního majetku z důvodů neobdržení komplexní nabídky od
pojišťoven
 č.18 žádost SDH o dovybavení hasičské zbrojnice skládacím setem dvou lavic a stolu
 č.19 úpravu štítu na vodárně v Kanicích
 č.20 realizaci nové vývěsky v Kanicích v prostorách autobusové zastávky
 č.21 zadávací dokumentaci na akci „Prodloužení kanalizace v obci Petrovice“
 č.22 umístění zadávací dokumentace na akci „Prodloužení kanalizace v obci Petrovice“ na
webové stránky obce a oslovit firmy Martin Hanuš – projekční a stavební činnost se sídlem
Barchov 99, Stavoka a.s. se sídlem Kosice 130, K+K Kosice, a.s. se sídlem Kosice 8
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
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dne ...........................................
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

Usnesení z 17. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
24.6. 2016 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.

 č.23 žádost manželů Machových o odkup pozemku p. č. 422/56 v obci Petrovice, k.ú.
Petrovice u Nového Bydžova o výměře 37m2 za cenu 6295,-Kč. Cena za 1m2 činí 35Kč,dále
jsou v ceně pozemku zahrnuty i náklady na vytvoření geometrického plánu a na vklad na
katastr nemovitostí
 č.24 zadávací dokumentaci na akci „Výměna střešní krytiny –odstranění krytiny“ na budově
čp.24“
 č.25 umístění zadávací dokumentaci na akci “ Výměna střešní krytiny –odstranění krytiny“
na budově čp.24“ na webové stránky obce a oslovit firmy Stavoka a.s. se sídlem Kosice 130,
Střechy Malina se sídlem Komenského 503, Městec Králové a Střechy Vávra se sídlem
Luční 88, Nový Bydžov
 č.26 prodloužení termínu realizace projektové dokumentace a potřebných povolení k
realizaci akce“ Stavební úpravy z ubytovny na byty“ do 31.8.2016 z důvodů rozšíření
zakázky obcí.
 č.27 v ÚP bude omezení pro plochy „smíšené obytné-venkovské SV“, a to takové, že
nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení
 č.28 pověření starosty obce, Mgr. Luboše Žilky a zastupitele Josefa Čadíka jednáním
s Rolnickou a.s. a možnými zájemci o využití prostranství po budovách bývalého Vávrova
statku
 č.29 nabídku Rolnické a.s. o prodeji drcené stavební sutě a hlíny pro potřeby obce
 č.30 úpravy terénu a případné stavební úpravy před samotnou výsadbou zeleně v lokalitě
v horní části obce u novostaveb a podél komunikace p.č.729 v obci Petrovice směrem
k bývalému prasečáku
 č.31 podání žádosti o získání dotace z Nadace ČEZ Stromy na ozelenění ploch podél
komunikace p.č.729 ve výši 58.500,-Kč
Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje usnesení
 žádost o finanční příspěvek na zvířecí útulek na Vysočině
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 20.5.2016
 seznámeno s neúspěšností dotačního titulu zpracovaný firmou Koncedo na projekt „
Zkvalitnění nakládání s odpady -Petrovice
Zápis byl vyhotoven dne: 28.6.2016
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
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dne ...........................................
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dne ...........................................
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dne ...........................................

