Usnesení z 20. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
20.11.2020 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 20.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 19.veřejného zasedání OZ ze dne 6.10.2020
 č.5 zajištění vyhrnování sněhu v Kanicich zaměstnanci a v Petrovicích p. Šarounem.
 č.6 poskytnutí dotace společnosti DUHA,o.p.s. se sídlem Julia Fučíka, Nový Bydžov
na poskytování sociálních služeb ve výši 14.050,-Kč.
 č.7 souhlas k pojezdu po obecních pozemcích (parcelní čísla viz žádost)p. Romanu
Novákovi v případě potřeby příjezdu k pozemkům, které obhospodařuje
 č. 8 nekonat posezení pro zaměstnance a ni Mikulášskou besídku pro děti
z epidemiologických důvodů. Dětem obec zajistí balíčky od Mikuláše a
zaměstnancům poděkuje vedení obce dárkovým košem
 č.9 nekonat akci Strojení vánočního stromečku z epidemiologických důvodů.
 č.10 rozdání jablečného moštu p. Frydrycha z Petroviček s novoročenkou do každé
rodiny v obci Petrovice a Kanice
 č.11 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v Petrovicích č.24 XXX na dobu
jednoho roku za stávajících podmínek.
 č.12 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v Petrovicích č.24 YYY na dobu
jednoho roku za stávajících podmínek.
 č.13 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v Petrovicích č.24 ZZZ na dobu
jednoho roku za stávajících podmínek
 č.14 úpravy veřejných prostranství ( pro umístění kontejnerů a v centrální části obce,
vyčištění příkopů) budou probíhat obecními zaměstnanci, popř. bude zajištěna
technika jen na konkrétní úkol
 č.15 podání žádosti na dotaci na zadávací dokumentaci a organizaci zadávacího řízení
na akci vodovod Kanice na Ministerstvo životního prostředí výzva č.3/2020
prostřednictvím VIS HK.
 č.16 plán těžby dřeva na zimu 2020-2021
 č.17 realizaci kuchyňského koutu v provozovně Hruška v ceně 16050 ,-Kč
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č.18 prodloužení termínu dodání nabídek zájemců o traktůrek do konce ledna
z epidemiologických důvodů
č.19 ukončení nájemní smlouvy na byt č.8 v Petrovicích čp.24 na vlastní žádost
nájemce X ke dni 31.12.2020
č.20 nájemní smlouvu na byt č.8 v Petrovicích čp.24 od 1.1.2021 na dobu jednoho
roku p. XYZ za podmínek nájemné 1300,-Kč plus energie
č.21 vybudování vjezdu na pozemku p. č. 496/28 v obci Petrovice, k.ú. Petrovice u
Nového Bydžova
č.22 cenový dodatek č.1 pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č. S153000718 mezi obcí
Petrovice a FCC ČR,s.r.o.
č.23 možný budoucí odkup pozemku p.č. 425/5 v obci Petrovice, k.ú.Petrovice u
Nového Bydžova za podmínek stanovených OZ manželům Vávrovým
č.24 odkup nemovitosti čp.9 v obci Kanice, k.ú.Kanice u Petrovice (p.č. st 91) za
částku 370.000,-Kč a hrazení nákladů na odkup nemovitosti
č.25 rozpočtové opatření č.8/2020
č.26 přijetí dotace na les ve výši 327.980,-Kč
č.27 zajištění cenové nabídky na opravu hodin na kostelní věži
č.28 žádost Knihovny města HK o finanční dotaci ve výši 4.000,-Kč na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
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Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého zasedání, konané dne 6.10.2020
 vyúčtováním Smlouvy o poskytnutí daru mezi obcí Petrovice a Domácím hospicem
Duha, o.p.s. Hořice ze dne 13.7.2020
 se stavem změny č.1 Územního plánu obce Petrovice
Zastupitelsto obce Petrovice neschvaluje:
 žádosti Hospicu Anežky České z Českého Kostelce o finanční dar.
Zápis byl vyhotoven dne: 26.11.2020
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