Usnesení z 9. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
23.9.2019 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.30 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 9.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 8.veřejného zasedání OZ ze dne 10.9.2019
 č.5 postup hodnotící komise pro výběrové řízení„Obnova místní komunikace p.č. 688/5 v
obci Petrovice“ a to nabídku firmy REKOM Nový Bydžov, a.s. ve výši 841.931,-Kč bez
DPH
 č.6 finanční dar ve výši 11.000,-Kč. p.XX z Kanic na novou vodovodní přípojku jakov
veřejnou podporu občanů s trvalým pobytem
 č.7 nového zaměstnance na pozici „ Obsluha sběru komunálního odpadu na sběrném
dvoře v obci Petrovice“ za stejných podmínek jako doposud
 č.8 nerealizovat fotovolaické desky na budově MŠ., Petrovice
 č.9 nájemní smlouvu s ČR-Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 na pronájem pozemku p.č. 701 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova po
dobu realizace akce „ Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice“
 č.10 příkazní smlouvu s Centrem evropského projektování a.a. se sídlem „Evropský
dům“, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové pro akci“ Rekonstrukce malé vodní nádrže
v obci Petrovice“ na zajištění poradenské činnosti a komplexního zpracování elektronické
žádosti o dotaci v rámci projektu Ministerstva zemědělství
 č.11 podání žádosti o individuální dotaci Královéhradeckého kraje na akci: Rekonstrukce
malé vodní nádrže v obci Petrovice“
 č.12 reklamační řád pro čistírnu odpadních vod v obci Petrovice.
 č.13 reklamační řád pro čistírnu odpadních vod v obci Petrovice
 č.14 dodatek č.1 k SOD 068/19 s VIS spol s.r.o. HK
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 10.9.2019
 rozpočtovým opatřením č. 7/2019
Zápis byl vyhotoven dne: 24.9.2019
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ...................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

