Usnesení z 29. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
10.11. 2017 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, Magdu Petráčkovou a zapisovatelem
RNDr.Lucii Jirsákovou
• č.2 program 29.veřejného zasedání OZ
• č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
• č.4 zápis a usnesení z 28.veřejného zasedání OZ ze dne 6.10.2017
• č.5 konání akce „Strojení vánočního stromečku “ a zajištění akce finančně a ve spolupráci
s klubem Petrovický senior také organizačně.
• č.6 konání akce „Strojení vánočního stromečku “ a zajištění akce finančně a organizačně
• č.7 zajištění úklidu sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice panem
Miroslavem Šarounem
• č.8 zimní plán 2017-2018
• č.9 záměr smluvně zřídit právo stavby u pozemku p.č. u pozemku p.č.st.39/1 v k.ú.
Petrovice u Nového Bydžova a to bezúplatně z důvodů malého rozsahu zásahu do
majetku obce (viz PD) a využívání uvedeného objektu pro potřeby obce.
• č.10 záměr na pronájem bytů v čp. 24 v Petrovicích
• č.11 přihlášku k pronájmu bytů v čp.24 v Petrovicích
• č.12 návrh nájemní smlouvy bez jistoty a bez automatického prodlužování nájemní
smlouvy
• č.13 výši nájemného pro pět nových bytů v Petrovicích čp.24 50Kč/1 m2
• č.14 pět nových bytových jednotek elektrickým sporákem se sklokeramickou deskou
v ceně cca 7.000,-Kč a digestoří v ceně cca 2.000,-Kč z důvodů odborného napojení
zhotovitelskou firmou
• č.15 přijetí dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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seznámeno s rozpočtovým opatřením č.8/2017
č.17 dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj Vesnice roku 2017– Modrá stuha ve výši
600.000,-Kč.
č.18 odložení žádosti Spolku Kanice o řešení příkopů v obci Kanice zatrubněním
z důvodů zjištění technické realizace vlastního zatrubnění
č.19 žádost Knihovny HK o finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
č.20 nabídku firmy VESTTA BOZP,s.r.o. se sídlem Český Brod o zajištění BOZP a PO
pro potřeby obce Petrovice
č.21 konání akce „Vítání nových občánků“ a finanční dar novým občánkům obce ve výši
2.000,-Kč
č. 22 zachovat podmínky přidělení dřeva (klesti) jako v minulém roce a cenu dřeva (klest)
pro samovýrobce z řad místních občanů za díl a to ve výši 500,-Kč včetně DPH
č.23 zrealizování obrub a chodníků u komunikace pro 3RD na parcele p.č. 496/28.
č.24 proplacení autobusové dopravy na akci „Adventní Drážďany“ organizovaný obecním
zastupitelstvem
č.25 nabídku firmy JOKAS s.r.o, se sídlem Bydžovská Lhotka ve výši 23.623,-Kč bez
DPH na výměnu dveří do kuchyně v čp. 24

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
• plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 6.10.2017
• termínem kolaudace bytů, 28.11.2017, v Petrovicích čp.24
• rozpočtovým opatřením č.7/2017
• postupem oprav střešní krytiny na budově čp.104
• s víceprácemi, malováním, v prostorách jídelny a sociálního zařízení v budově čp.24
Zápis byl vyhotoven dne: 17.11.2017
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