Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného
dne 6.února 2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18. 00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast dle prezenční listiny :

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

Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení ze zasedání OZ konaného dne : 11.12.2001
3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2002
4. Projednání výběrového řízení na pronájem kulturního zařízení na hřišti
5. Projednání odstoupení od smlouvy na veřejně prospěšné práce s p. Svobodou Zdeňkem
z Petrovic čp.47
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr

Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a 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 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 bylo odsouhlaseno všemi 7 poslanci , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Starosta informoval zastupitele , že zápis z minulého zasedání OZ , konaného 11.12.2001 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 11.12.2001 bylo shledáno že p. Šaroun
Miroslav byl pověřen OZ k jednání o možnostech zabezpečení místního hřbitova v nočních
hodinách .
Obecnímu zastupitelstvu bylo tlumočeno stanovisko zabezpečovací firmy, zabývající se
zabezpečením budov a veřejných prostranství . OZ toto vzalo na vědomí .

3. Starosta obce podrobně seznámil zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtu obce
Petrovice na rok 2002 . Rozpočet obce byl sestaven na rok 2002 jako vyrovnaný jak
v příjmech, tak ve výdajích , v hodnotě 4,923.000 Kč .
OZ po projednání jednotlivých položek rozpočtu tento návrh schválilo tak jak byl přednesen .
Výsledek hlasování : 7 členů OZ pro tj. 100 %

0 proti

4. Zastupce starosty seznámil zastupitele s přihlášenými uchazeči o pronájem kulturního
zařízení na místním hřišti a vyzval zúčastněné zastupitele k projednání a schválení jednoho
z uchazečů . Po diskusi k jednotlivým uchazečům vyzval OZ k hlasování.

Výsledek hlasování : 4 hlasů pro
3 hlasy pro

Dirbaka Pavla Petrovice 2
Bartoničkovou Soňu Petrovice 107

Vítězný uchazeč bude vyzván k projednání podmínek o pronájmu tohoto zařízení . Projednání
zajistí p. Šaroun M.

5. Starosta obce seznámil OZ s konfliktním jednáním odsouzeného p. Svobodu Zdeňka
z Petrovic čp.47 k veřejně prospěšným pracím . Jmenovaný neustále napadá představitele
obce , obviňuje je z podjatosti k jeho osobě a rodině . Do dnešního dne odpracoval odsouzený
celkem 23 hodin z celkového počtu. Po krátké diskusi OZ rozhodlo odstoupit od smlouvy na
vykonávání těchto prací a pověřilo starostu obce o uvědomění tohoto záměru Okresní soud v
Hradci Králové.

Výsledek hlasování: 7 členů pro tj . 100 %

0 proti

Diskuse :
Starosta obce vyzval OZ k podání návrhů na způsob a postup při dokončovacích pracích po
rekonstrukci chodníků v obci Petrovice, týkajících se hlavně úpravy ornice a osetí travou .
Zastupitelé po projednání navrhli :
1. Vyzvat občany Petrovic ke zvýšenému úsilí při úpravě terénu před svými domy po
dokončení rekonstrukce chodníků a vyzvat je místním rozhlasem k zapojení do těchto
prací.
2. Dodat chybějící ornici.

Usnesení :

OZ schvaluje :
- Rozpočet obce Petrovice pro rok 2002 v celkové výši 4,923.000 Kč
- Uzavřít smlouvu o pronájmu kulturního zařízení na hřišti s p. Pavlem Dirbakem ,
z Petrovic čp. 2 na zkušební dobu .
- Ukončení veřejně prospěšných prací odsouzeným p. Zdeňkem Svobodou , z Petrovic čp. 47
a toto nahlásit Okresnímu soudu v Hradci Králové.
- Vyzvat občany místním rozhlasem k zapojení na úpravách záhonů po dokončených
chodnících v obci Petrovice.

.

Petrovice dne : 8.2.2002

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

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

