Usnesení z 10. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
8.11.2019 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 10.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 9.veřejného zasedání OZ ze dne 29.9.2019
 č.5 finanční dar ve výši 3.000,- Kč Nadačnímu fondu Oblastní nemocnice Jičín.
 č.6 přijetí dotace Královéhradeckého kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku ve výši 322.420,-Kč
 č.7 rozpočtové opatření č. 9/2019
 č.8 výsledky kontrolního a finančního výboru, kontrola provedena 8.11.2019
 č.9 nabídku p. Jindřicha Emanovského na vybudování skladu na sběrném dvoře pro potřeby
obce
 č.10 vícepráce na akci: „Vybudování zpevněných ploch na hřišti v obci Petrovice“
z důvodů odvodnění pozemku ve výši 20.199,40 Kč bez DPH.
 č. 11 spolupráci při vyhrnování sněhu s p. Miroslavem Šarounem za podmínek jako
v zimní sezóně 2018-2019
 č.12 plán zimní údržby na zimní sezónu 2019-2020
 č.13 rozšíření projektové dokumentace o jeden pozemek, tedy z 7RD na 8RD
 č.14 konání akce „ Vánoční posezení pro zaměstnance obce“, organizační zajištění
zastupitelé a finanční zajištění obec Petrovice
 č.15 konání akce „ Strojení vánočního stromečku“, organizační zajištění klubem Petrovický
Senior a zastupiteli a finanční zajištění obcí Petrovice
 č.16 konání akce „Vánoční promítání pro děti“ organizační zajištění místostarostka a
zastupitelky a finanční zajištění obcí Petrovice
 č.17 přijetí dotace na obnovu místní komunikace p.č.688/5 v obci Petrovice ve výši
713.115,-Kč od Ministerstva místního rozvoje
 č.18 opravy lesních cest kvůli těžně v zimní sezóně 2019-2020 v ceně cca 100.000,-Kč
 č.19 pravidla pro tvorbu a čerpání „Fondu oprav a údržby vodovodu“
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č.20 žádost Knihovny HK o finanční dotaci ve výši 4.000,-Kč na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
č.21 nabídku firmy FCC ČR, s.r.o. na zpětný odběr kuchyňských tuků.
č.22 cenovou přílohu č. 1 pro rok 2020 firmy FCC ČR,s.r.o. pro zpětný odběr komodit
č.23 ukončení nájemního vztahu na byt č. 8 v čp.24 v Petrovicích od 31.10.2019 p.XX
č.24 žádost p.XX o pronájem bytu č. 8 v čp.24 v Petrovicích od 1.12.2019 za podmínek
jako u předcházejícího nájemníka
č.25 znalecký posudek a zjištěné ceny malé vodní nádrže a pozemků vodní plochy pro
zavedení do majetku obce
č.26 proplacení znaleckého posudku na zjištění ceny malé vodní nádrže v obci Petrovice
č.27 finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč Domovu pro seniory Obora
č.28 čtyřčlennou komisi na výběr osobního automobilu pro obecní účely ve složení
starosta obce L.Žilka, místarosta J.Čadík, zastupitelé J. Čermák a M. Šaroun
č.29 koupi 9 –místného automobilu, s najetými kilometry do 200.000 a v ceně do
380.000,-Kč
č.30 souhlas k prodloužení povolení k odběru podzemních vod pro Rolnickou a.s. Králíky
na p.č.408/10,376 v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova
č.31finanční odměnu p. účetní Z.Kolářové ve výši 10.000,-Kč
č.32 pověření starosty a účetní přípravou návrhu rozpočtu na rok 2020
č.33 návrh plánu rozvoje sportu obce Petrovice na rok 2019-2025
č.34 odpisový plán MŠ, Petrovice na herní prvky
č.35 zpevnění ploch na pozemku p.č. 734 z důvodu budoucí výstavby nádrže na záchyt
dešťové vody

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje:
 odkoupení telefonní kabinky společnosti O2 Czech Republic před nemovitostí čp.12
v Petrovicích
 žádost p. XX a p.XXX o odkup pozemku v k. ú. Kanice u Nového Bydžova
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Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 29.9.2019
 rozpočtovým opatřením č. 8/2019
 konáním akce „Vítání občánků obce Petrovice“ dne 3.11.2019
 sdělením o ukončení VTA v Petrovicích před nemovitostí č.p.12 od 1.1.2020
 dopisem ing. V. Dernera, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, o sociální
problematice
Zápis byl vyhotoven dne: 15.11.2019
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