Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.5.
2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Pavlína Karásková
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání poptávkového řízení na akci : Zpracování změny Územního plánu obce
Petrovice a digitalizace Územního plánu obce Petrovice.
2. Projednání výběrového řízení na opravu komunikace směr Petrovičky.
3. Projednání dovýsadby zeleně v obci Petrovice.
4. Projednání vytvoření dřevořezby v obci Petrovice.
5. Seznámení s jednáním s p. Hájkovou o prodeji pozemku p.č.151 v k.ú. Petrovice u
Nového Bydžova.
6. Projednání žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s. o
finanční příspěvek .
7. Projednání konání akce „ Tajný výlet“.
8. Schválení účetní uzávěrky za rok 2013.
9. Projednání přijetí dotace na „Výměna oken +zateplení vnější omítky,Obecní úřad
Petrovice čp.104“.
10. Projednání opravy střechy na Klubu přátel Petrovic.
11. Projednání schválení záměru výstavby přístřešku pro odchov mladého skotu ve středisku
Petrovice Rolnické, a.s. Králíky.
12. Projednání žádosti pana Borůvky o odkup televize do Klubu přátel Petrovic.
13. Projednání prodloužení osvětlení v horní části obce.
14. Diskuse
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 20.5.2014, zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem. Starosta konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je
zúčastněno 5 zastupitelů, tj. 71%. Petr Hrdý a Roman Klouzek byli omluveni.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
30.5.2014, Josefa Čadíka a Pavlínu Karáskovou, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, vyzval zastupitele, zda mají k programu
výhrady nebo chtějí něco doplnit.
Do programu starosta obce předložil návrh na jeho doplnění a to v bodech 9-14 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 5 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 5 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
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Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 29.4.2014:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce předložil k projednání a schválení poptávkového řízení na akci :
Zpracování změny Územního plánu obce Petrovice a digitalizace Územního plánu obce
Petrovice.
Před vlastním vyhodnocením OZ po prostudování jednotlivých nabídek, resp. dvou
variant, rozhodlo OZ o zhotovení nového Územního plánu obce Petrovice a ne změny územního
plánu obce Petrovice. Po posouzení všech nabídek, byla vybrána finančně nejvýhodnější nabídka
firmy SURPMO,a.s se sídlem Opletalova 1626/36, 11000 Praha 1.
Dále OZ pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o vyhotovení nového územního plánu s výše
uvedenou firmou.
OZ projednalo a schválilo nabídku firmy SURPMO,a.s se sídlem Opletalova 1626/36,
11000 Praha 1 na vytvoření nového Územního plánu obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výsledku výběrového řízení
na opravu komunikace směr Petrovičky. Starosta uvedl, že výběrová komise ve věci zadání
zakázky na opravu komunikace směr Petrovičky v úseku od č.p.2 po transformátor vybrala firmu
Stavoka Kosice,a.s..
Starosta uvedl, že se jedná o finanční částku 286.844,-včetně DPH, která bude snížena o
částku 106.577,-Kč. Jedná se o spolufinancování firmy Stavoka Kosice a.s. na opravě
komunikace v uvedeném úseku po realizaci akce - vodovod do obce Petrovičky, resp. uvedení
povrchu komunikace v uvedeném úseku do původního stavu.
Celkové náklady obce na opravu zmíněného úseku komunikace budou činit 180.267,- Kč.
OZ po projednání souhlasí s postupem výběrové komise a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy s firmou Stavoka Kosice.
OZ projednalo a schválilo výsledek výběrové komise na opravu komunikace směr
Petrovičky v úseku od č.p.2 po transformátor – firmou Stavoka Kosice,a.s.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení dovýsadby zeleně v obci
Petrovice. Starosta uvedl, že se jedná o prostory před Šarounovými a Hájkovými. Tyto prostory
budou osázeny stejnými stromy jako prostor před Vavřinovými až po Machovi. Firma, která
výsadbu v dolní části obce prováděla, OBORA okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o. dala obci
nabídku ve výši 14.680,-Kč včetně DPH.
OZ dovýsadbu zeleně v prostorách před Šarounovými a Hájkovými firmou OBORA
okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o. projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení vytvoření dřevořezby v obci
Petrovice. Starosta uvedl, že v minulém roce byl pokácen jeden strom v řadě stromů, které
lemují hřiště. Po pokáceném stromě zbyl vysoký kmen, který by mohl být vyřezán do tvaru, který
by se hodil k dětskému hřišti. Dále starosta uvedl, že před nemovitostí Hájkových by se nechala
vyřezat sova do zbylého kmenu.
OZ vytvoření dvou dřevořezeb v obci Petrovice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ seznámil s jednáním s p. Hájkovou o prodeji pozemku p.č.151 v
k.ú. Petrovice u Nového Bydžova. Starosta uvedl, že dohodnutá cena s p. Hájkovou je 30,-Kč za
1m2.Výměra pozemku p.č.151 je 62m2. Starosta dále navrhl, aby obec hradila veškeré výdaje
spojené s koupí pozemku.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s. o finanční příspěvek. Starosta uvedl, že žádostí o
finanční příspěvek různých organizací chodí hodně a není ve finančních možnostech obce
vyhovět těmto žádostem.
OZ žádost Asociace rodičů přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s. o finanční
příspěvek projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 5 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „ Tajný
výlet“. Starosta uvedl, že opékání kýty bude zajišťovat Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
Starosta navrhl finančně zajistit tuto akci, konanou každoročně pro občany obce Petrovice a
Kanice.
OZ konání akce „ Tajný výlet“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení účetní uzávěrky obce
Petrovice za rok 2013
OZ projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce Petrovice za rok 2013

HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení přijetí dotace na akci
„Výměna oken +zateplení vnější omítky,Obecní úřad Petrovice čp.104. Starosta uvedl, že se
jedná o dotaci ve výši 192.400,-Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z Krajského programu
obnovy venkova, dodateční titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti.
OZ projednalo a schválilo přijetí dotace na akci „Výměna oken +zateplení vnější omítky,
Obecní úřad Petrovice čp.104“
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh opravy střechy na
Klubu přátel Petrovic. Starosta uvedl, že střecha je proděravělá a zatéká do Klubu. Oprava bude
provedena zaměstnanci obce.
OZ opravu střechy na Klubu přátel Petrovic projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení záměr „Výstavba přístřešku
pro odchov mladého skotu v rámci stávajícího areálu středisko Petrovice“, v majetku Rolnické,
a.s. Králíky.
OZ projednalo a schválilo záměr „Výstavba přístřešku pro odchov mladého skotu v rámci
stávajícího areálu středisko Petrovice“ Rolnické, a.s. Králíky
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádosti pana Borůvky o
odkup televize do Klubu přátel Petrovic. Starosta uvedl, že obecní televize v Klubu byla rozbitá a
pan Borůvka do Klubu donesl vlastní televizaci na přání návštěvníků Klubu.
OZ žádost pana Borůvky o odkup televize do Klubu přátel Petrovic projednalo a
neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 5 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále bylo navrženo, aby do Klubu byla zakoupena nová televize s dvouletou záruční dobou.
OZ koupi nové televize do Klubu přátel Petrovic projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.5.
2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
14. Místostarostka obce OZ předložila k projednání a schválení návrh na prodloužení
osvětlení v horní části obce. Z důvodů nové plánované výstavby v této části obce bylo navrženo,
aby v této ulici v horní části obce byly vybudované nové lampy veřejného osvětlení.
OZ vybudování i projekční dokumentaci k vybudování lamp veřejného osvětlení v horní
části obce Petrovice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 4, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1 (Luboš Žilka)
15.Diskuse.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.45 hod
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 nabídku firmy SURPMO,a.s se sídlem Opletalova 1626/36, 11000 Praha 1 na vytvoření
nového Územního plánu obce Petrovice
 výsledek výběrové komise na opravu komunikace směr Petrovičky v úseku od č.p.2 po
transformátor – firmu Stavoka Kosice,a.s.
 dovýsadbu zeleně v prostorách před Šarounovými a Hájkovými firmou OBORA okrasné
a ovocné školky Valdice s.r.o.
 vytvoření dvou dřevořezeb v obci Petrovice
 dohodnutou cenu s p. Hájkovou – 30,-Kč za 1m2, (výměra pozemku p.č.151 je 62m2) a
návrh, aby obec hradila veškeré výdaje spojené s koupí pozemku
 konání akce „ Tajný výlet“
 účetní uzávěrku obce Petrovice za rok 2013
 přijetí dotace na akci „Výměna oken +zateplení vnější omítky,Obecní úřad Petrovice
čp.104“ ve výši 192.400,-Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z Krajského programu
obnovy venkova, dodateční titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti
 opravu střechy na Klubu přátel Petrovic
 záměr „Výstavba přístřešku pro odchov mladého skotu v rámci stávajícího areálu
středisko Petrovice“ Rolnické, a.s. Králíky
 koupi nové televize do Klubu přátel Petrovic
 vybudování i projekční dokumentaci k vybudování veřejného osvětlení v horní části obce
Petrovice
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s. o finanční příspěvek
 žádost pana Borůvky o odkup televize do Klubu přátel Petrovic
Zastupitelstvo se seznamuje:
Zastupitelstvo pověřuje:
 starostu obce podpisem smlouvy o vyhotovení nového územního plánu s firmou
SURPMO,a.s se sídlem Opletalova 1626/36, 11000 Praha 1
 starostu obce podpisem smlouvy s firmou Stavoka Kosice,a.s. na opravu komunikace
směr Petrovičky v úseku od č.p.2 po transformátor
Zastupitelstvo odkládá:
Zápis byl vyhotoven dne: 3.6.2014
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

