Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného
dne 12.října 2001v zasedací místnosti Obecního úřadu , od 19. 00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast dle prezenční listiny :

Důbrava E. Šaroun M. Štefanová Z. Karásková J.
Havlíčková H. Klepl M.
omluveni : Turnovský P.

ostatní : Klouzková I.
Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení ze zasedání OZ konaného 28.8.1001
3. Projednání zakladatelské smlouvy svazku obcí Mikroregion Novobydžovsko.
4. Zpráva o jednání starostů v Hradci Králové
5. Seznámení se zásadami chování v případě ohrožení.
6. Diskuse
7. 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 usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 86 % 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 6 poslanců , tj. 100 %.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 poslanci , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Starosta informoval zastupitele , že zápis z minulého zasedání OZ , konaného 28.8.2001 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 28.8.2001 bylo shledáno že pověřený starosta
obce provedl ústní i písemné jednání s organizací Konzum Hradec Králové ohledně pracovní
doby v místní prodejně .
Dále bylo zjištěno , že chemické ošetření navezené zeminy určené k vyrovnání terénu po
rekonstrukci chodníků nebylo provedeno z důvodu nepříznivého počasí .Vzhledem k
nepříznivé době bude od chemického ošetření upuštěno.
Starosta obce seznámil OZ s předběžným jednáním s Policií ČR v Novém Bydžově ohledně
způsobu osazení dopravních značek na nově opravené místní komunikaci v horní části obce
Petrovice.

3. Členka zastupitelstva Ing. Štefanová Zdena přednesla návrh zakladatelské smlouvy obcí
Mikroregionu Novobydžovsko. Po krátké diskusi OZ vstup obce Petrovice do svazku obcí
Mikroregion Novobydžovsko dle § 49 zákona 128 / 2000 Sb. o obcích odsouhlasilo.
Výsledek hlasování : 6 členů zastupitelstva pro , nikdo nebyl proti.
4. Starosta obce podrobně seznámil přítomné zastupitele obce s průběhem jednání starostů
obcí konaném v Hradci Králové. OZ tuto zprávu vzalo na vědomí .

5. Starosta obce seznámil OZ o zásadách v případě ohrožení , tak aby zastupitelé mohli
občany včas informovat o případné mimořádné události.
OZ tuto zprávu vzalo na vědomí .
.
Diskuse :
Klepl Milan informoval OZ o stálém ukládání domovního odpadu některými
nezodpovědnými občany do kontejneru u hřbitova , který tam nepatří. Tento kontejner je
určen výhradně na odpad pocházející z místního hřbitova. Konkrétní osoby budou písemně
upozorněny na dodržování pravidel při skladování domovního odpadu.

Usnesení :
OZ schvaluje :
Vstup obce Petrovice do svazu obcí Mikroregion Novobydžovsko dle
§ 49 zákona 128 / 2000 Sb. o obcích
OZ Bere na vědomí :
1. Zprávu přednesenou starostou obce týkající se průběhu jednání starostů obcí konaném
v Hradci Králové.
2. Zprávu starosty obce o zásadách chování v případě ohrožení.

Petrovice dne 15.října 2001

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

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

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

