Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného
dne 28.srpna 2001v zasedací místnosti Obecního úřadu , od 19. 30 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast dle prezenční listiny : Důbrava E. Šaroun M. Štefanová Z. Karásková J. Turnovský P.
Havlíčková H. Klepl M.

ostatní : Klouzková I.
Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení ze zasedání OZ konaného 11.6.1001
3. Schválení výše úvěru a doby splatnosti na opravu a rekonstrukci chodníků v obci
4. Projednání žádosti p. Mikulce z čp. 59 o odprodej části obecního pozemku,. čp. 693.
5. Projednání žádosti RD Králiky o odprodeji části obecního pozemku u MF Petrovice č.p.
354/19 354/1
6. Všeobecné záležitosti - vnitřní věci
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní , oznámil , že zasedání OZ bylo řádně
15 dnů předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 7 dnů předem.
Konstatoval , že OZ je usnášeni schopné , jelikož je zúčastněno 100 % poslanců.
Seznámil přítomné s programem zasedání , vyzval zastupitele , zda mají k programu výhrady,
nebo chtějí něco doplnit . Jelikož tak nebylo , dal o návrhu programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 poslanců , tj. 100 %.
Dále byl odsouhlaseno všemi 7 poslanci , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Starosta informoval zastupitele , že zápis z minulého zasedání OZ , konaného 11.6.2001 byl
ověřen , nebyly k němu žádné námitky a byl pro informaci občanů řádně vyvěšen ve skříňkách
k nahlédnutí.
K jednotlivým bodům:
2. Kontrolou zápisu z minulého zasedání ze dne 11.6.2001 bylo shledáno že zde žádný
konkrétní úkol nebyl nikomu zadán .
3. Starosta obce přednesl návrh výše úvěru a doby splatnosti úvěru na dokončení opravy
chodníků a výměny obrubníků v obci Petrovice .OZ projednalo výši úvěru na dokončení oprav
a rekonstrukci chodníků v obci Petrovice. Po diskusi OZ schválilo , že výše úvěru bude činit
4 000 000 Kč.a doba splatnosti je rozvržena na dobu 9 let
tj. do roku 2009.
Pro shora přijetí uvedeného úvěru 7 poslanců proti nebyl nikdo.
Zároveň OZ schválilo zajištění výše uvedeného úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce a
finančními obce. Dále schválilo zřízení zástavního práva k nemovitostem obce a to k lesním

pozemkům včetně lesních porostů na těchto pozemcích rostoucích. Jedná se o lokalitu Starý
háj ,č.p. dle znaleckého posudku čís. 3175 - 246/2001, který vypracoval znalec : Josef Čapek ,
V áleji čp. 395 Nový Bydžov dne 9.4.2001.
4. Starosta obce seznámil přítomné poslance s žádostí p. Mikulce z čp. 59 o odprodej části
obecního pozemku , čp. 693 .OZ žádost p. Mikulce z čp. 59 z Petrovic odsouhlasilo.
7 členů OZ pro , žádný nebyl proti.
5. Starosta obce přednesl žádost RD Králiky o odprodej části pozemků obce u MF
v Petrovicích. Jedná se o část parcel č.p. 354/19 a 354/1 . Přesná výměra parcel pro odprodej
bude upřesněn po geometrickém zaměření. OZ tuto žádost projednalo a odprodej
jednomyslně schválilo.
Výsledek hlasování : 7 členů zastupitelstva pro , nikdo nebyl proti.
6. Starosta obce seznámil OZ s potřebou výměny koberce v MŠ z důvodu značného
opotřebení Po dohodě s ředitelkou MŠ bylo odsouhlaseno , že se zakoupí koberec nový ,
včetně položení . Cena bude činit po dohodě do 30 000 Kč. Pro zakoupení tohoto koberce
hlasovalo pro 7 poslanců nikdo nebyl proti. Dále starosta informoval zastupitelstvo obce , že
pro školní rok 2001 - 2002 je v MŠ Petrovice přihlášeno 24 dětí .
Diskuse :
Starosta obce přečetl dopis doručený na OÚ od rodiny Sklenářových z Petrovic , týkající se
trvajících neshod se sousedy, tj . rodinou Svobodových z čp. 47 z Petrovic .
OZ toto vzalo na vědomí.
Klepl M . navrhl znovu ošetřit navezenou zeminu určenou k vyrovnání terénu po rekonstrukci
chodníků chemicky , k odstranění plevele. OZ tento návrh projednalo a schválilo.
Výsledek hlasování : 7 členů zastupitelstva pro nikdo nebyl proti.
ing. Štefanová seznámila poslance s trvající situací projíždění těžkých vozidel po nově
opravené místní komunikaci na kopci v Petrovicích a hřišti na dolním konci vesnice. OZ toto
vzalo na vědomí s potřebou urychleného řešení . Po konzultaci Policii ČR v Novém Bydžově
budou na této komunikaci osazeny vhodné dopravní značky .
OZ pověřilo starostu obce k opakovanému projednání prodejní doby v místní prodejně s
vedením organizace Konzum.
Usnesení
OZ schvaluje :
- Úvěr ve výši 4 000 000 Kč. a dobu splatnosti 9 let na dokončení rekonstrukce chodníků v
obci Petrovice , zajištění od ČS , a.s. Zjištění výše uvedeného úvěru budoucími rozpočtovými
příjmy obce a finančními fondy obce . Zřízení zástavního práva k nemovitostem obce a k
lesním pozemkům včetně lesních porostů na těchto pozemcích. Jedná se o lokalitu „Starý háj“
, č.p. dle znaleckého posudku čís. 3175 - 246/2001 , který vypracoval znalec : Josef Čapek ,
Váleji čp. 395 , dne 9.4.2001 .
- Odprodej části obecního pozemku č.parc. 693 v kú Petrovice p . Mikulcovi z čp. 59.
- Odprodej části obecních pozemků u MF č. parc. 354/19 , 354/1 . Výměra bude upřesněna po
geometrickém zaměření parcel.
- zakoupení nového koberce do MŠ včetně jeho položení za částku do 30 000 Kč.

- Ošetření navezené zeminy chemickým postřikem .
OZ Bere na vědomí :
1. Dopis zaslaný na OÚ rodinou Sklenářových.
3. Projíždění těžkých vozidel po místní komunikaci na kopci a hřišti s potřebou urychleného
řešení.
OZ pověřuje :
Starostu obce k opakovanému jednání s organizací Konzum Hradec Králové ohledně pracovní
doby místní prodejně .

Petrovice dne 31.srpna 2001

Šaroun Miroslav.................................
místostarosta

Ověřovatelé zápisu :
Turnovský Pavel ....................................
Karásková Jitka .....................................

Důbrava Eduard...............................
starosta

