Usnesení z 19. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
14.10. 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 19.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 18.veřejného zasedání OZ ze dne 5.8.2016
 č.5 po diskusi oslovení projektanta Ing L.Žilky k vytvoření projektové
dokumentace na akci „Výměna střešní krytiny na budově čp.104“
 č.6 navýšení pokladního limitu na částku 150.000,-Kč od 1.11.2016
 č.7 novou směrnici č.1 o veřejných zakázkách malého rozsahu, jejíž platnost je od
1.10.2016
 č.8 nevydávat vyhlášku o nočním klidu
 č.9 nabídku pojišťovny Kooperativy na pojištění obecního majetku
 č.10 pověření p.účetní Z.Kolářové k výpovědi stávající pojistné smlouvy na obecní
majetek
 č.11 měsíčního nájemné na částku 150,-Kč paní Kateřině Pekárkové z důvodů
malého využití prostor přízemí budovy čp.104 od 1.11.2016
 č.12 projednání vlastnických vztahů dotčených pozemků pro vyhotovení
záchytného příkopu v Kanicích
 č.13 rozpočtové opatření č.7/2016
 č.14 odložení výběrového řízení na zasíťování nových parcel v obci z důvodů
vytvoření nové směrnice o zadávání veřejných zakázek
 č.15 cenu a podmínky pro těžbu dřeva v obecních lesích na období zima 20162017
 č.16 zateplení stropů v bytových jednotkách v prvním patře budovy čp.24
 č.17 pověření Josefa Čadíka a starostu obce zajištěním vlastní realizace zateplení
stropu bytových jednotkách v prvním patře budovy čp.24 v co nejkratším termínu
 č.18 nabídku firmy JOKAS s.r.o.se sídlem Bydžovská Lhotka na realizaci
sádrokartonového podhledu včetně zateplení ve dvou bytech bytového domu čp.24
ve výši 59.426,-Kč + DPH
 č.19 očištění a opravu pískovcových vratových sloupů na místním hřbitově
 č.20 realizaci akce „Zemní práce, oprava trativodu a odvodnění komunikace
v horní části obce Petrovice“.
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
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Starosta: Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................
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č.21 podání žádosti o dotaci na zeleň v dotačním titulu Nadace ČEZ
č.22 IČP obce Petrovice 2693010000
č.23 odložení žádosti Sokol Myštěves o finanční dotaci na mládežnickou činnost
č.24 opětovné podání žádosti na opravu chodníků v obci Petrovice u nemovitosti
čp.24 z dotačního programu Královéhradeckého kraje –Komplexní úprava nebo
dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura
č.25 přijetí dotace č.KUKHK-19347/ZP/2016.
č.26 dotace na volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje 2016
č.27 dotace Úřadu práce ČR na VPP

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje:
 žádost o finanční podporu Linky bezpečí
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 5.8.2016
 s výsledky kontrolního a finančního výboru za období 2.čtvrtletí 2016
 s dalšími pracemi při výměně střešní krytiny na budově čp.24. Rozsah dalších
prací je vždy projednán s Josefem Čadíkem a starostou obce. Seznam dalších prací
na budově čp.24 bude předložen na dalším zasedání OZ
 seznámeno s výsledky dílčího auditu Královéhradeckého kraje v 29.9.2016
 seznámení s rozpočtovým opatřením č.6
Zápis byl vyhotoven dne: 21.10.2016
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

