Zápis z veřejného zasedání OZ , konaného dne 11. dubna 2001 v zasedací místnosti O Ú
od 19 hodin .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Důbrava E. , Šaroun M. , Štefanová Z. , Karásková J. ,
Turnovský P., Havlíčková H. a Klepl M.
Program zasedání :
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ze dne 8.2.2001.
2) Projednání a schválení auditu obce za rok 2000.
3) Schválení delegáta na valnou hromadu VAK H.K. konanou
d ne 7.6.2001.
4) Projednání žádosti o pořádání shromáždění osob.
5) Vnitřní věci.
a) Žádost RD Králiky o odprodeji budovy RD - jídelny Petrovice
b) Seznámení s postupem prací na územním plánu obce .
c) Seznámení s postupem prací na opravách chodníků .
d) Seznámení OZ o připravovaném úvěru u Č. spořitelny.
e) Seznámení se stavem a postupem prací na akci Vodovod Kanice .
6) Diskuse.
7) Usnesení.
8) Závěr.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele , oznámil že jednání bylo řádně 15 dnů předem
2 x ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání
7 dnů předem .
Konstatoval , že je přítomen plný počet zastupitelů obce , tj. 100%.
Seznámil zastupitele s návrhem programu zasedání a dal tento návrh programu schválit
K návrhu programu nebylo ze strany zastupitelů výhrad , žádný jiný návrh programu nebyl
vznesen.
Návrh programu byl zastupiteli schválen jednomyslně všemi zastupiteli.
Bylo schváleno , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému projednávanému bodu.
Informoval zastupitele , že zápis z minulého zasedání OZ byl ověřen , nebyly k němu podány
žádné námitky a byl pro informaci občanů řádně vyvěšen ve vývěsních skříňkách OÚ
k nahlédnutí.
K jednotlivým bodům programu.
1) Kontrolou zápisu z minulého zasedání OZ bylo shledáno , že veškeré úkoly vyplývající z
usnesení byly splněny . Jednalo se o provedení kontroly znečištění potoka za bj. a projednání
stížnosti manželů Svobodových na manžele Sklenářovy z čp. 46 z Petrovic.
Kontrolou znečišťování potoka byla pověřena čtyřčlenná komise OZ . Byly zjištěny
nedostatky.
Znečišťovatelům bylo zasláno písemné oznámení , kde byli současně vyzváni k odstranění
těchto nedostatků.
Stížnost manželů Svobodových byla osobně projednána s manžely Sklenářovými , kteří byli
na nedostatky upozorněni a ze strany manželů Sklenářových byl vyjádřen souhlas s nápravou
konkrétních nedostatků do konce měsíce června 2001.

2) Starosta obce podrobně seznámil OZ se zprávou o výsledku auditu , hospodaření obce za
rok 2000. Kontrolu hospodaření provedli pracovníci Okres. úřadu v Hradci Králové .
Konstatoval , že hospodaření obce dle této zprávy je na dobré úrovni , za což patří
poděkování účetní p. Ivaně Klouzkové .
OZ výsledek tohoto auditu obce za rok 2000 schválilo jednomyslně.
3) Starosta informoval OZ o připravované Valné hromadě VaKu H.K. , která se bude konat
dne 7.6.2001 , s tím , že OZ musí odsouhlasit delegáta na tuto Valnou hromadu .
OZ jednomyslně schválilo jako delegáta na tuto Valnou hromadu starostu obce Eduarda
Důbravu.
4) OZ bylo seznámeno se žádostí p. Havelky z Petrovic čp. 86 , který chce ve dnech
18 - 20 května 2001 uskutečnit setkání motorkářů z celé republiky . Setkání se uskuteční na
hřišti v Petrovicích . P. Havelka ve své žádosti uvedl , že zajistí průběh setkání tak , aby
odpovídalo podmínkám , které vyplývají ze zákona č. 84/1990 Sb.o právu shromažďovacím.
Během konání akce bude provedena předváděcí jízda po obci všech účastníků srazu .
OZ toto setkání vzalo na vědomí s tím, že toto přispěje k oživení kulturního života všech
občanů.
5)Vnitřní věci
a) Starosta obce seznámil OZ se situací týkající se prodeje nebo pronájmu jídelny RD
Králiky v Petrovicích . OZ tuto vzniklou situaci projednalo a usneslo se na tomto postupu .
• Ze strany RD Králiky aby vynaložilo větší iniciativu na získání pronajmu nebo odprodeje
této budovy .
• Ze strany členů OZ vynaložit iniciativu k dosažení stejného cíle .
b) OZ projednalo žádost členů SDH Petrovice a schválilo jednomyslně zaplatit roční členské
příspěvky a startovné na okrskových soutěžích členů SDH Petrovice.
c) Starosta obce seznámil zastupitele s postupem prací na územním plánu obce . Územní
plán obce byl zadán p. ing. Haně Vašatové z Hradce Králové . K tomuto byly předloženy ze
strany obce veškeré potřebné materiály. Koncept územního plánu obce bude dokončen
koncem měsíce srpna 2001. Návrh územního plánu bude dokončen v prosinci 2001.
Předpokládaná cena této dokumentace bude činit 125.000 Kč.
d) starosta obce seznámil zastupitele s postupem prací na akci „ oprava chodníků v obci“
Na základě souhlasu OZ nechal vypracovat dodatek k akci „oprava chodníků“ který původní
záměr oprav zvyšuje o opravy chodníků a provedení nových obrub v postranních uličkách
obce a u místních komunikací . Po bližším rozboru tohoto dodatku , OZ tento dodatek prací
jednomyslně schválilo všemi zastupiteli.
Pokud se nám podaří zajistit částečný úvěr na tuto akci , bude ta na základě výběrového řízení
dokončena do konce roku 2002.
e) K navrhované akci vodovodu pro Kanice , starosta uvedl , že práce na připravovaných
pracích pokračují . Bylo zažádáno o územní rozhodnutí pro tuto akci na odbor výstavby v
Novém Bydžově . Na základě vydaného územního rozhodnutí bude zadána ke zpracování
projektová dokumentace na tuto akci a po vypracování projektové dokumentace bude
zažádáno o stavební povolení .
f)Starosta seznámil OZ s podrobnostmi připravovaného úvěru ve spořitelně v Hradci
Králové. Jsou k tomuto ze strany obce zajišťovány podrobné náležitosti , jako třeba rozpočty
obce , záruky , posudky, listy vlastnické aj.
Úvěr by byl ve výši 4,000.000 Kč. a splácel by se 10 let. Snahou obce je aby se podařilo tento
úvěr zajistit v co nejkratším termínu tak, aby mohly započít stavební práce .

Diskuse :
V diskusi nebyly ze strany zastupitelů vzneseny žádné připomínky a požadavky .
Usnesení : OZ Schvaluje:
• zprávu o auditu hospodaření obce za rok 2000 tak, jak byla přednesena starostou obce
• starostu obce Eduarda Důbravu jako delegáta obce na Valnou hromadu VaKu H.K. ,
konanou 7.6.2001
• zaplacení členských příspěvků členů SDH Petrovice pro rok 2001 včetně startovného na
okrskových soutěžích v roce 2001
• vypracování územního plánu obce v tom rozsahu , jak byl předložen starostou obce,
zároveň schvaluje finanční výši v částce 125.000 Kč. za tento projekt
• dodatek k akci oprava chodníků Petrovice , kterým se dosavadní záměr rozšiřuje o opravy
chodníků a zřízení nových obrub v uličkách a u místních komunikací . Jednotlivé body
tohoto rozšíření jsou konkrétně podrobně specifikovány v tomto dodatku.
• postup připravovaných prací spojených pro vydání stavebního povolení na akci Vodovod
do Kanic
• postup připravovaných prací pro poskytnutí úvěru na zamyšlené akce OZ.
OZ bere na vědomí :
• žádost p. Havelky z Petrovic čp. 86 o uspořádání setkání motorkářů v Petrovicích , které se
uskuteční ve dnech 18 - 20. 5.2001 na hřišti v Petrovicích
• zprávu komise , která byla určena k vyšetření stížnosti ohledně znečišťování potoka za bj.
• Zprávu starosty o jednání s ředitelem RD Králiky p. Tomáškem ohledně využití , případně
pronajmu nebo odprodeji budovy jídelny v Petrovicích.

Zapsal : Šaroun Miroslav
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Ověřovatelé :Turnovský Pavel .........................................

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

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

