Usnesení z 19. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
6.10.2020 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 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 11.8.2020
 č.5 rozhodnutí výběrové komise na akci:“Úprava veřejného prostranství v Petrovicích“ a
to výběr nabídky firmy Petr Pšenička z Lužce nad Cidlinou 253 ve výši 485.000,-Kč
včetně DPH
 č.6 mandátní dodatek ke smlouvě mandátní o technické pomoci při provozu kanalizace a
ČOV obce Petrovice, sepsané dne 14.3.2012. s Kalvoda Služby,s.r.o.
 č.7 realizovat údržbu veřejných prostranství v Kanicích p.XX ( OSVČ) a p. XXX (DPP)
 č.8 odložení rozhodnutí výběru nabídky na údržvu příkopů v Kanicích z důvodů zajištění
úplných nabídek na tuto akci
 č.9 nekonat akci „Drakiáda“ z epidemiologických důvodů
 č.10 neopravovat 19 let starý obecní traktůrek a zároveň vytvořit záměr na prodej
traktůrku v současném stavu
 č. 11 přípravy na podání dotace na POV HK na vyasfaltování komunikace ke sběrnému
dvoru a části sběrného dvora a nájezd k zásobovací rampě prodejny Hruška
 č.12 pověření místostarosty Čadíka zajištěním vytvoření geometrického plánu a zajištění
technické zprávy
 č.13 z technických důvodů z důvodu epidemiologické situace nebudou v rámci
rekonstrukce prodejny Hruška vyměněny výlohy a vstupní dveře.
 č.14 pověření starosty obce zajištěním dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce
prodejny Hruška v obci Petrovice“
 č.15 smlouvy o zřízení věcného břemene s Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
na pozemcích p.č. 734, 688/11, 496/28 v obci Petrovice a katastrálním území Petrovice u
Nového Bydžova ve smyslu služebnosti spočívající v právu:
- umístění, uložení a provozu vodovodu ve služebném pozemku,
- vstupu a vjezdu v nezbytném rozsahu na služebný pozemek za účelem provádění kontroly,
údržby, stavebních úprav, oprav, odstranění vodovodu
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č.16 smlouvu o umožnění napojení budoucího vodovodu na stávající infrastrukturu ve
vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – Petrovice – inženýrské sítě a
komuninace pro nové RD – vodovod (č. smlouvy VAKHK/SUN/MB/2020/030) mezi
VAK HK a.s. a obcí Petrovice a včetně přílohy.
č.17 přijetí dotace na volby 2020 ve výši 47.000,-Kč
č.18 přijetí dotace – kompenzační bonus COVID 19 ve výši 351 250,-Kč.
č. 19 žádost o finanční výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 5.000,-Kč pro
MŠ, ZŠ a SŠ Daneta,s.r.o. se sídlem Hradec Králové
č.20 vytvoření záměru o prodeji 1000 m2 pozemku p.č. 425/4 v obci Petrovice,
k.ú.Petrovice u Nového Bydžova
č.21 vytvoření GP a znaleckého posudku na pozemek p.č. 425/4 v obci Petrovice ve
výměře 1000 m2.
č.22 rozpočtové opatření č.7/2020
č.23 nákup notebooku a mobilního telefonu pro obecní účely
č.24 DPČ zastupiteli Šarounovi na úpravu veřejných prostranství a práce v lesích
č.25 dodatečné stavební realizace k akci Rekonstrukce prodejny Hruška v Petrovicích,
která se bude týkat vymalování prodejny a stavebních přípomocí. Předpokládané náklady
do částky 30.000,-Kč
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Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého zasedání, konané dne 11 .8.2020
 spoluprácí Společné Cidliny,z.s. na akci : „Úprava veřejného prostranství v Petrovicích“
 výsledky kontrolního výboru
 výsledky finančního výboru
 rozpočtovým opatřením č.6/2020
Zastupitelsto obce Petrovice schvaluje:
 č.9 nekonat akci „Drakiáda“ z epidemiologických důvodů
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