Usnesení z 35. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
25.5. 2018 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, Miroslava Šarouna a zapisovatelem RNDr.Lucii
Jirsákovou
• č.2 program 35.veřejného zasedání OZ
• č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
• č.4 zápis a usnesení z 34.veřejného zasedání OZ ze dne 24.4.2017
• č.5 vytvoření záměru o pronájmu bytu č.4 v bytovém domě Petrovice čp.24.
• č.6 opravu vjezdu do nemovitosti čp.108 a zpevnění ploch kolem komunikace před
domem čp. 108 v Petrovicích
• č.7 nové oplocení u bytového domu čp.24 v Petrovicích podél hranice pozemku
s parcelou p.č. st.32 v obci Petrovice, k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
• č.8 směrnici GDPR pro obec Petrovice, včetně příloh
• č.9 příkaz k zpracování závěrečného účtu za rok 2017
• č.10 příkaz k zpracování účetní závěrky obce Petrovice za rok 2017
• č.11 pravidla pro tvorbu a čerpání fondu ČOV
• č.12 vyřazení zmařené investice v hodnotě 481.291,5 Kč (projektová dokumentaceparcely II.)
• č.13výběr firmy JOKAS s celkovou nabídkou ve výši 176.800,19 Kč bez DPH na
„Opravu zázemí obce Petrovice (čekárna)“.
Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje:
• žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
• plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 24.1.2018
• průběhem realizace přístřešku na popelnice před budovou čp.24 v Petrovicích
• OZ bylo seznámeno s technickým stavem hasičské stříkačky a jejího příslušenství a
využitelností pro obec
• rozpočtovým opatřením č.4/2018
• výsledem přezkoumání hospodaření obce Petrovice za rok 2017
• dodatkem č. 2 ke směrnici o vedení poklady, pokladního limitu
• závěrečnou zprávou na dotaci „Oprava chodníků v obci Petrovice u nemovitosti čp.24“
Zápis byl vyhotoven dne: 1.6.2018
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík

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

Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

