Zápis z mimořádné veřejné schůze OZ , konané dne
1.12.2000 v zasedací místnosti O Ú od 18 . 30 hodin

Účast: Důbrava Eduard , Šaroun Miroslav , Karáskova Jitka , Klepl Milan , Havlíčková
Hana, ing. Štefanová Zdena a Turnovský Pavel.
Program: Projednání Mikulášské besídky
Projednání a schválení inventurní komise.
Projednání a schválení změn finančních odměn OZ dle nařízení
vlády č. 358/2000.
Projednání návrhu finanční odměny p. Ivě Klouzkové za vzorné připravení
učetní evidence za rok 2000 pro audit.
Projednání plánu zimní údržby na místních komunikací Petrovice - Kanice . pro
rok 2000 - 2001 .
1. Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem mimořádného zasedání.
2. Starosta seznámil OZ s návrhem konání Mikulášské besídky pro naší mládež . OZ tento
návrh projednalo a odsouhlasilo konání akce .Bylo odsouhlaseno, že obec poskytne častku
25 Kč. na jeden balíček pro dítě do 10 let věku.
3. Starosta obce vyzval OZ aby předneslo návrhy členů inventární komise. Po krátké diskusi
OZ navrhlo a odsouhlasilo inventurní komisi ve složení : předseda Klepl Milan a členové
Šaroun Miroslav, Karásková Jitka , Klouzková Iva a Důbrava Eduard.
4. Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nařízením vlády č. 358/2000 se změnami
finančních odměn OZ. Po krátké diskusi OZ schválilo finanční odměny za vykonávanou
činnost měsíčně a to:
Starosta obce ..........5110 Kč.
Zástupce starosty.....4060 Kč.
Předsedové komisí.....900 Kč.
Člen OZ.....................370 Kč.
5. Starosta obce podal návrh OZ ke schválení finanční odměny p. Klouzkové Ivě za vzornou
přípravu učetní evidence obce pro audit za rok 2000.
OZ tento návrh projednalo a jednomyslně schválilo finanční odměnu ve výši 3000 Kč.
6. OZ projednalo a schválilo prodej nového „průvodce Královehradeckem“ občanům který
bude dán do prodeje občanům v místním Konzumu za částku 30 Kč.
7. OZ projednalo návrh plánu zimní údržby na místních komunikacích v Petrovicích a
Kanicích dle vyhlášky Min . dopravy a spojů číslo 1054 / 97 Sb . § 42 , odst. 2.

Usnesení:
OZ schválilo:
1. Konání Mikulášské Besídky dne 10.12.2000 a zadání výroby balíčků pro naše děti do věku
10 let ve výši 25 Kč. za jeden balíček.
2. Členy inventurní komise ve složení :
Předseda komise Klepl Milan členové Šaroun Miroslav, Karásková Jitka , Klouzková Iva
a Důbrava Eduard.
3. Výši odměn OZ a to : starosta obce 5110 Kč. ,zástupce starosty 4060 Kč. , předsedové
komisí 900 Kč. a členové 370 Kč.
4. Nabídnutí k prodeji „ Průvodce Královéhradeckém“ za 30 Kč. za ks. Tato brožura bude
umístěna v místním Konzumu.
5. Finanční odměnu p. Klouzkové Ivě ve výši 3000 Kč.
6. Plán zimní údržby na místních komunikacích v Petrovicích a Kanicích pro období roku
2000 - 2001 v celém rozsahu , jak byl přednesen .

Zapsal : Šaroun Miroslav

.........................................

Ověřovatel : Turnovský Pavel ..........................................
Karásková Jitka ..........................................

Petrovice dne 5.12 .2000

................................................
starosta obce

