Zápis z veřejného zasedání OZ ,
konaného dne : 8.2.2001 v zasedací místnosti OÚ od 18 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

Důbrava Eduard , Šaroun Miroslav , Štefanova Zdenka ,
Karásková Jitka , Turnovský Pavel a Klepl Milan .

Omluvena : Havlíčková Hana.
Program : 1) Projednání žádosti p. Čermáka Jaroslava z Petrovic čp. 16 o prodeji části
pozemku č. parc. 688/6 v k.u. Petrovice.
2) Projednání a schválení nového Jednacího řádu obce Petrovice.
3) Ustanovení výborů obce ( finanční , kontrolní )
4) Projednání a schválení místního programu Obnovy vesnice.
5) Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2001
6) Projednání žádostí občanů o práci u obecního úřadu .
7) Projednání stížnosti rybářského kroužku na vypouštění odpad. vod za b.j.
8) Předběžné projednání možnosti úvěru .
9) Projednání a schválení změny v projektu na VO v Petrovicích.
10) Projednání stížnosti p. Svobody č.p. 47 z Petrovic
11) Zpráva o činnosti a hospodaření v obecních lesích za rok 2000
12) Schválení místních poplatku na rok 2001.
13) Diskuse
14) Usnesení a závěr.
Starosta přivítal všechny přítomné , oznámil že zasedání bylo 15 dnů předem ohlášeno pro
občany místním rozhlasem , zastupitelé byli informováni o zasedání 7 dnů předem
telefonicky.
Konstatoval že je přítomna nadpoloviční většina OZ a proto je OZ usnášení schopné.
Seznámil OZ s programem zasedání a dal program schválit.
Tento program byl schválen všemi zastupiteli.
Bylo schváleno , že diskuse bude zvlášť ke každému projednávanému bodu .Informoval OZ ,
že zápis z minulého zasedání OZ byl ověřen , nebyly proti němu podány žádné námitky.

K jednotlivým bodům programu :
1) Starosta obce přednesl písemnou žádost p. Čermáka J. z Petrovic čp. 16 který hodlá
odkoupit část obecní parcely č . parc. 688/1 v k.ú. Petrovice . Konstatoval , že občané byli s
tímto prodejem a žádostí v předstihu seznámeni vyvěšením žádosti na vývěsce Obecního
úřadu. Ve stanovené lhůtě se nikdo z občanů k tomuto nevyjádřil . Po projednání OZ tuto
žádost s odprodejem jednomyslně schválilo.
2) Starosta obce přednesl na základě zákona č., 128/2000 Sb. §96 o obcích , návrh nového
jednacího řádu zastupitelstva obce. Poslanci byly podrobně seznámeni s tímto zákonem . OZ
tento návrh jednomyslně schválilo s platností od 8.2.2001. Tímto dnem končí platnost starého
jednacího řádu ze dne 10.12.1998.

3) Na základě zákona o obcích č.128/2000 Sb. přednesl starosta požadavek na zřízení
finančního a kontrolního výboru . Tyto výbory nahrazují dosavadní finanční a kontrolní
komise . Po projednání OZ schválilo do výboru finančního tyto členy : Štefanová Z. ,
Karásková J. a Havlíčková H., do výboru kontrolního tyto členy : Turnovský P. ,Klepl M. a
Podaný Z. starší.
4) Dalším bodem programu bylo schválení místního programu Obnovy vesnice na
léta 2001 - 2002 .Zastupitelstvo bylo podrobně seznámeno s jednotlivými body programu
obnovy vesnice a tento program schválilo jednomyslně .
5) Starost přednesl návrh rozpočtu obce Petrovice pro rok 2001. Konstatoval , že návrh
rozpočtu byl řádně vyvěšen ve vývěsce OÚ v předstihu a ze strany občanů se k tomuto návrhu
nikdo z občanů nevyjádřil.
Seznámil zastupitele s jednotlivými položkami jak v příjmech tak ve výdajích .
Celkově je rozpočet obce navržen jako vyrovnaný .
Přijmy obce jsou navrženy ve výši 3, 529 .000 Kč. ,taktéž vydání obce činí 3, 529 . 000 Kč.
Jinak je obecní rozpočet k nahlédnutí na Obecním úřadě .
Po rozpravě k jednotlivým kapitolám rozpočtu , byl tento schválen jednomyslně tak , jak byl
přednesen .
6) Místostarosta obce seznámil OZ o žádostech občanů o práci u Obecního úřadu .Jednalo se
o žádosti p. Havlíčkové H. , Oudrnického P. a p. Dirbakové Jarmily.
Žádosti byly posouzeny a bylo zastupitelstvem přijato toto usnesení .
Jelikož místo ve sběrném dvoře TKO se neuvolnilo , doposud stávající zaměstnanec
pokračuje v práci , tudíž zde volné místo není . Zastupitelstvo se dohodlo , že žádajícím
občanům bude písemně nabídnuta tato práce . Sázení lesních stromků , úklid po obci ,
omezené sekání trávy v letních měsících na obecních plochách a na hřbitově , dále úpravu
zelených ploch a ohumusování zeminou včetně konečné úpravy .Jedná se pouze o nárazové
práce , které musí být provedeny v žádaném termínu . Jiné možnosti v současné době Obecní
úřad nemá .
7) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stížností členů rybářského kroužku Petrovice ,
kteří upozorňují na vypouštění odpadních vod do náhonu za b. j . Tyto nečistoty způsobují
ohrožení ryb v rybníku pod obcí a zároveň úroveň životního prostředí pro občany .
Zastupitelstvo přijalo tato opatření : Bude vytvořena komise ve složení : Turnovský Pavel ,
Klepl Milan , Štefanová Zdena a Šaroun Miroslav , která provede místní šetření stávajícího
stavu tohoto znečišťování v termínu do 22.2.2001 . Na základě tohoto šetření budou písemně
upozorněni znečišťovatelé tohoto vodního toku na to , aby si v termínu ,provedli takové
opatření , které by zamezilo vypouštění těchto odpadů . V případě nedodržení a nesjednání
nápravy , bude celá tato záležitost předána k řešení referátu Ž P , Okresního úřadu v Hradci
Králové .
8) V tomto bodu přednesl starosta úvahu o tom , zdali-by nebylo vhodné na urychlené
dokončení oprav chodníků v obci si vzít úvěr , jelikož vlastní přijmy v současné době
neskýtají tuto možnost. Po rozpravě jednotlivých zastupitelů byl tento návrh schválen a
starosta byl pověřen k jednání o podmínkách sjednaného úvěru v České spořitelně H.K.

9)Starosta seznámil zastupitele s připomínkami občanů ohledně vybudovaného VO . Některé
úseky tohoto osvětlení dostatečně neosvětlují dané úseky . Jedná se o část u b.j. a část místní
komunikace vedoucí k p. Bartoníčkovi .
OZ schválilo jednomyslně rozšíření smlouvy o tyto shora uvedené úseky . Zároveň schválilo
OZ aby na hlavním tahu obcí byly zakoupeny nové reproduktory místního rozhlasu a do
postranních ulic se zabudovaly reproduktory stávající .
10)Starosta seznámil OZ s podanou stížností manželů Svobodových z Petrovic č.p. 47 na
rodinu p. Sklenáře , souseda č.p. 46 z Petrovic .Původně tuto stížnost stěžovatele adresovali
na Mě Ú v Novém Bydžově . Tento nám sdělil , že ze stížnosti bude řešit pouze
odkanalizování domu č.p. 46 .
OZ přijalo v této věci toto stanovisko : Obecní úřad si předvolá manžele Sklenářovy , kde
s nimi budou konkrétně projednány jednotlivé body stížnosti a bude požadovat na nich jejich
odstranění . Stěžovatelům bude písemně sděleno , jaké závěry vyplynuly z pohovoru
s manžely Sklenářovými. Tímto bude možnost těchto sousedských vztahů urovnat ze strany
OÚ vyčerpána. Pokud nedojde k nápravě budou si muset stěžovatelé tuto záležitost řešit
soudní cestou na své náklady . Celá tato záležitost bude ze strany OÚ vyřešena do 1.3.2001.
11) V zastoupení p. Laštovičky přednesl starosta zprávu o činnosti a stavu hospodaření v
obecních lesích za rok 2000 .
V obecních lesích se pracuje podle 10 letého plánu , na roky 1996 - 2005 . V roce 2000 bylo
celkem vytěženo 713 m3 dřeva , bez klestu a zalesněno bylo celkem 4,81 ha. Ochrana kultur
byla provedena dostatečně . V roce 2001 pokračuje těžba dřeva i přes nepříznivé počasí bez
závad. Ke splnění jarních prací , tj. výsadby , oplocení a vyžínání využijeme brigádníků jak
organizací , tak soukromých osob .
OZ tuto zprávu vzalo na vědomí .
12) OZ projednalo výši poplatků na rok 2001 . Po rozpravě se usneslo , že výše poplatků se v
letošním roce nebude měnit a zůstává stejná , jako v loňském roce.
To znamená že trvale přihlášení občané Petrovic a Kanic zaplatí za domovní odpad 60 Kč. za
osobu / 1 rok. Majitelé chalup zaplatí poplatek za domovní odpad 250Kč. za chalupu a rok.
Majitelé psů zaplatí za 1 psa 50 Kč. , za dalšího psa 300 Kč.
13) Protože k jednotlivým bodům programu se vyjadřovali zastupitelé vždy po jeho ukončení ,
do diskuse se nikdo nepřihlásil .

14) Usnesení :
OZ schvaluje :-odprodej části parcely 688/1 která je majetkem obce p. Čermákovi Jar.
čp. 16 z Petrovic .Cena bude stanovena dohodou .
- nový jednací řád zastupitelstva obce Petrovice
- finanční výbor ve složení : Štefanová Zdenka , Karásková Jitka ,
Havlíčková Hana
- kontrolní výbor ve složení : Turnovský Pavel , Klepl Milan , Podaný Zd . st.
- místní program Obnovy vesnice na rok 2001 - 2002
- rozpočet obce na rok 2001 tak ,jak byl navržen starostou obce a to v příjmech
ve výši 3,529.000 Kč. , ve výdajích ve výši 3,529.000 Kč.
- možnost úvěru na dokončení akce opravy chodníků v obci

- rozšíření smlouvy na rekonstrukci VO o úseky v části místní komunikace
vedoucí k p. Bartoníčkovy a u b.j.
- zakoupení nových reproduktorů pro místní rozhlas v počtu 14 ks.
- výši místních poplatků za domovní odpad a za psy .
Poplatek za 1 psa činí 50 Kč.
Za druhého psa činí 300 Kč.
Za domovní odpad trvale přihlášení občané zaplatí 60 Kč za osobu a rok.
Majitelé chalup zaplatí
250 Kč.za chalupu a rok.

OZ pověřuje : - komisi ve složení : Turnovský Pavel , Klepl Milan , Štefanová Zdena a
Šaroun Miroslav k prošetření vypouštění odpadů do náhona za bj. v termínu
do 22.2.2001 a podání písemné zprávy na Obecní úřad .
- starostu k projednání stížnosti manželů Svobodových čp. 47 na manžele
Slenářovy čp. 46 z Petrovic

OZ bere na vědomí :
- žádosti o práci u Obecního úřadu
- zprávu o činnosti a hospodaření v obecních lesích za rok 2000

Zapsal :

Šaroun Miroslav ............................................

Ověřovatelé: Turnovský Pavel ............................................

Karásková Jitka . ..........................................

.................................................
starosta

.

