Zápis z veřejného zasedání OZ , konaného dne 11. 6.2001 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 14.4.2001.
2) Projednání a schválení Zřizovací listiny MŠ Petrovice
3) Odsouhlasení odprodeje části pozemku pro p. MUDr. Vaníčka Huberta z Petrovic,
Čermáka Jaroslava čp. 16 a V. Demetera čp. 28 (Nový Bydžov)
4) Projednání návrhu o odprodeji akcií České spořitelny
5) Zpráva o výběrovém řízení „Oprava chodníků Petrovice
6) Zpráva o hospodaření a činnosti v obecních lesích
7) Projednání žádosti Konzumu H.K. o odprodeji místní prodejny Konzum
8) Odsouhlasení sponzorského daru pro ZŠ Skřivany
9) Odsouhlasení finančního zajištění pro Dětský den 16.6.2001
10) Návrh na konání a odsouhlasení sportovního dne „Turnaj v minikopané“
11) Projednání a schválení zprávy o pověsti rodiny Svobodových z čp. 47 z Petrovic
12) Diskuse
13) Usnesení a 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 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 usnesení z minulého zápisu bylo shledáno , že zde nebyly vytčeny konkrétní
úkoly .
2) Starosta obce seznámil zastupitele s novou zřizovací listinou MŠ Petrovice , která bude
platit od 1.7.2001. Po projednání byla tato Zřizovací listina MŠ Petrovice jednomyslně
schválena všemi zastupiteli.
3)Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí p. MUDr. Vaníčka Huberta z Petrovic ,
který žádá Obecní úřad v rámci upřesnění hranic kolem nově postaveného rodinného domku
o odprodej části obecní parcely. OZ tuto žádost schválilo jednomyslně. Dále byla projednána
a odsouhlasena žádost p. Čermáka Jar. z Petrovic čp. 16 o odprodeji části obecní parcely

č.parc. 688/6 v k.ú. Petrovice. Taktéž byla projednána a schválena žádost Vas. Demetera z
Nového Bydžova čp. 1549 o odprodeji části parcely č. 688/6 v k.ú. Petrovice.
Cena bude stanovena dle posudku a dle ostatních nákladů spojených s odprodejem.
4)Starosta obce seznámil zastupitele s možností o odprodej akcií České spořitelny , která se
nabízí tyto akcie odprodat. Tyto akcie v množství 166 ks. vlastní obec.
Po rozpravě byl tento odprodej schválen všemi zastupiteli
Přílohou tohoto zápisu je „ Návrh usnesení na odprodej akcií České spořitelny“
5)Starosta obce seznámil zastupitele s konáním výběrového řízení na zakázku „ Oprava
chodníků Petrovice“, které proběhlo dne 6.června 2001 v zasedací místnosti OÚ .
Z 5 nabídek na tuto zakázku byla vybrána firma Silnice H.K. a.s. , závod Nový Bydžov, která
předložila nevýhodnější nabídku ze všech.
S touto firmou bude uzavřena dodavatelská smlouva na zahájení těchto prací tak , aby práce
byly ukončeny v srpnu 2002.
6) Starosta seznámil OZ s činností a pracemi v obecních lesích . Hlavní práce byly zdárně
ukončeny .Hlavním úkolem dnešních dnů je provedení ožínání kultur a výmladků tak , aby
sazenice mohly zdárně růst. Tyto práce se musejí provést do konce měsíc července . Celkem
bude provedeno ožínání kultur na ploše 17,67 ha. Jinak se opravují lesní cesty , propustky a
provádí se odvodnění ze zamokřených ploch.
7) Zastupitelstvo bylo seznámeno s oznámením vedení Konzumu H.K., které nabízí k
odprodeji místní prodejnu. K tomuto zastupitelstvo přijalo rozhodnutí:
Pověřilo starostu obce k jednání s ředitelstvím Konzumu v H.K. ohledně tohoto odprodeje .
Stanovisko vedení Konzumu je takové , že pokud tržby v místní prodejně nebudou dosahovat
minimálně obrat 200 000 Kč měsíčně , zruší Konzum tuto prodejnu.
OZ se rozhodlo , že v případě této situace , je ochotno jednat a tuto prodejnu odkoupit do
svého vlastnictví . Tím obec zajistí pro občany možnost nákupu v místě a ne aby museli pro
nákupy dojíždět . V rámci tohoto bude dojednána úprava pracovní doby v úterý odpoledne ,
kdy je doposud zavřeno. Občané mají možnost zboží , které jim v prodejně schází , nahlásit
vedoucí prodejny a ta po dohodě zboží objedná.
8)Starosta přednesl žádost ředitele ZŠ Skřivany p. Vintery o sponzorský dar na zajištění
soutěže „Skřivánek“ .
OZ odsouhlasilo dar ve výši 500 Kč.
9)OZ projednalo konání a zajištění Dětského dne , který proběhne června 2001 na hřišti
v Petrovicích.
Pořadatelem tohoto dne budou Petrovické ženy pod záštitou Obecního úřadu.
OZ odsouhlasilo , že obcí bud provedena úhrada ve výši 100 Kč na jedno dítě do 15 let z
Petrovic a Kanic.
Vyúčtování bude provedeno po předložení dokladů o nákupu a potravin a občerstvení , dárků
a seznam účastněných dětí.
10)OZ se seznámilo s návrhem konání turnaje v minifotbalu na místním hřišti. Tento by se
měl uskutečnit v 7 / 2001.
OZ schválilo nákup putovního poháru pro tento turnaj ve výši do 2 500 Kč.
11)OZ projednalo a schválilo zprávu v o pověsti rodiny Svobodových z Petrovic čp. 47 ,
kterou si vyžádal Okresní soud v H.K.

Diskuse :
a) v diskusi byla vznesena kritika na volné pobíhání psa p. Zimy Fr. , který denně pobíhá po
obci kolem domů a znečišťuje veřejnou zeleň.
Bylo přijato usnesení , že toto volné pobíhání psa bude uvedeno v Petrovickém čtvrtletníku s
uvedením majitele.
b) ošetření hromad hlíny proti zaplevelení provede chemickým postřikem Klepl Milan.
c) úpravu křovin kolem Památníku padlých provede p.Karásková společně s p. Turnovskou.

Usnesení : OZ Schvaluje:
• zřizovací listinu MŠ Petrovice s platností od 1.7.2001
• odprodej části obecního pozemku pro MUDr. Huberta Vaníčka
• odprodej části obecního pozemku č. parc. 688/6 v k.ú. Petrovice p. Čermáku Jaroslavovi z
Petrovicčp. 16
• odprodej části obecního pozemku č. parc. 688/6 v k.ú. Petrovice p. Vasilu Demeterovi z
Nového Bydžova čp. 1549
• odprodej akcií Č. spořitelny - 166 akcií - viz příloha k usnesení
• zprávu o hospodaření v obecních lesích
• sponzorský dar ve výši 500 Kč.pro ZŠ Skřivany.
• zajištění dětského dne a finanční zajištění ve výši 100 Kč. na 1 dítě do 15 let z Petrovic a
Kanic
• zajištění putovního poháru pro turnaj v minifotbale v Petrovicích ve výši do 2 500 Kč.
• zprávu o pověsti rodiny Svobodových , z Petrovic čp. 47
OZ bere na vědomí :
• zprávu vedení Konzumu v Hradci Králové o návrhu odprodeje místní prodejny Konzum
obci Petrovice

Zapsal : Šaroun Miroslav

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

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

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

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

