Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného
dne 23 . dubna 2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu , od 19. 30 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast dle prezenční listiny :

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

ostatní : Klouzková I.
Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení ze zasedání OZ konaného dne :6.2.2002
3. Projednání a schválení odkoupení drobného inventáře od p. Klouzka R. z Petrovic čp. 53.
4. Projednání a schválení smlouvy o vybudování veřejně přístupného sportoviště v N.B.
5. Projednání stanoviska OZ k odkanalizování bj. v Petrovicích.
6. Přihláška obce do soutěže o Vesnici roku 2002
7. Informace o nové výstavbě stáje pro 240 ks dojnic na MF Petrovice .
8. Seznámení OZ s požárním poplachovým plánem okresu H.K. č. 3/2002.
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
K jednotlivým bodům:
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele , ostatní 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 6.2.2002 byl
ověřen , nebyly k němu žádné námitky a byl pro informaci občanů řádně vyvěšen ve skříňkách
OÚ k nahlédnutí.

2. Kontrolou zápisu z minulého zasedání OZ ze dne 6.2.2002 bylo shledáno, že všechny
zadané úkoly byly splněny.
3. Starosta obce seznámil OZ s návrhem smlouvy o odkoupení drobného zařízení pro provoz
na hřišti od p. Klouzka Romana , z Petrovic čp. 53 . Jedná se o drobný hostinský inventář,
který je současně v zařízení na hřišti, ale je majetkem s hora jmenovaného.Aby toto zařízení
mohlo zůstat v provozu, rozhodla se obec toto zařízení odkoupit do svého
vlastnictví.Dohodnutá cena činí 13 400 Kč. Ze strany OZ byl k tomuto odkupu zařízení udělen
souhlas.

Výsledek hlasování : 7 členů OZ pro tj. 100 %

0 proti

4. Starosta přednesl návrh smlouvy mezi obcí Petrovice a městem Nový Bydžov, které
v rámci Mikroregionu Novobydžovsko hodlá vystavět veřejně přístupné sportoviště
v N. Bydžově. Toto sportoviště budou využívat jak místní školy, tak ostatní veřejnost, nejen
z Nového Bydžova, ale také z přilehlých obcí včetně obce naší.
Touto smlouvou nevyplývají žádné finanční závazky pro obc Petrovice k zajištění výstavby.
Obec po bouřlivé debatě tuto smlouvu odsouhlasilo.

Výsledek hlasování : 6 členů OZ pro,

1 proti.

5. Starosta seznámil OZ s problematikou odkanalizování bj. čp. 25 , čp. 22 , p. Juričky čp. 23
,p, Demetera Vasila čp. 20 . Byl vypracován návrh na toto odkanalizování SBD v Hradci
Králové. Konkrétní jednání na toto je svoláno se všemi účastníky na 29. dubna 2002.Protože
navrhovaná trasa bude procházet po místní komunikaci , která je majetkem obce , rozhodlo
OZ že uhradí z rozpočtu obce tu část , která prochází po této místní komunikaci . Úhradu
zbytku navržené trasy provede SBH H.K. po dohodě s nájemníky . Obec žádá vypracovat
věrohodný rozpočet na akci aby se stanovila částka úhrady pro obec .
Výsledek hlasování : 7 členů OZ pro tj. 100 %

0 proti

6 . Starosta obce podrobně seznámil zastupitele s projektem obnovy vesnice a přihlášení do
soutěže o Vesnici roku 2002. OZ tento návrh projednalo a po krátké diskusi tento návrh
odsouhlasilo .
Výsledek hlasování : 7 členů OZ pro tj. 100 %

0 proti

7. Starosta obce seznámil zastupitelstvo o chystané výstavbě stáje pro 240 ks. dojnic na MF
v Petrovicích. OZ po rozpravě tuto výstavbu schválilo .

Výsledek hlasování : 7 členů OZ pro tj. 100 %

0 proti

8. Starosta obce seznámil zastupitele s nařízením OKÚ Hradec Králové č. 3 / 2002 , ve
kterém se stanovuje „Požární poplachový plán okresu Hradec Králové“ .OZ toto nařízení
vzalo na vědomí .

.
9. Diskuse :
•
•

•

•
•

Zástupce starosty vyzve velitele SDH v Petrovicích p. Čermáka Jaroslava k zajištění
požárního dohledu dne 30.4.2002 u příležitosti pálení ohně – čarodějnic pod
koupalištěm.
Starosta požádal o provedení úklidu po příkopech a jejich přilehlých částech , kolem
vesnice v katastru obce . Nalézá se zde totiž mnoho odpadu , který sem rozhodně
nepatří , který sem házejí nezodpovědní občané a nedělá to žádnou krásu obci .Ke
splnění tohoto úkolu se přihlásil p. Turnovský Pavel , který si zajistí potřebnou
posádku k úklidu.
Dále byla v diskusi řešena otázka znečisťování obce blátem , hnojem , slámou a senem
dopravními prostředky RD Králiky . Obzvlášť v poslední době se toto neůměrně
rozrostlo . Proto OZ přijalo rozhodnutí , že bude svolána schůzka s vedením RD
Králiky a OZ Petrovice na Obecní úřad , kde se tyto problémy budou řešit .Starosta
zařídí svolání této schůzky a její účastníky .
Dále starosta upozornil na potřebu vybudování dřevěných laviček na hřišti . OZ s tímto
návrhem souhlasilo . Starosta zadá výrobu těchto laviček odborné firmě . Jedná se o
lavičky kolem volejbalového , fotbalového hřiště a u pískoviště.
Dále OZ pověřilo starostu k jednání s odbornou firmou , která by posoudila
problematické stromy na hřbitově , které svými kořeny poškozují přilehlé hroby .
V případě nutnosti se tyto musí odstranit .

11.Usnesení :

OZ schvaluje :
• Odkoupení drobného inventáře v hodnotě 13 400 Kč. od p. Klouzka Romana ,
z Petrovic čp.53 .
• Finanční příspěvek na vybudování odkanalizování bj. a přilehlých rod. domků a to na
trasu která prochází po místní komunikaci . Částka bude upřesněna po dodání
stavebního rozpočtu SBD H.K.
• Přihlášku obce do soutěže o Vesnici roku 2002.
• Výstavbu stáje pro 240 ks. dojnic na MF Petrovice .
• Vybudování dřevěných laviček na místním hřišti .
• Smlouvu mezi obcí Petrovice a N.B. na vybudování veřejně přístupného sportoviště
v N.B.

OZ pověřuje :
• Starostu k jednání s odbornou firmou ohledně problematických stromů , které
poškozují hroby na místním hřbitově
• Starostu ke sjednání schůzky s vedením RD Králiky ohledně znečišťování obce .

•

Zástupce starosty aby vyzval velitele SDH Petrovice p. Čermáka Jaroslava
k zajištění požárního dozoru dne 30.4.2002 u ohně pod koupalištěm .

OZ Bere na vědomí :
• Nařízení OKÚ H.K. č. 3 / 2002 ve kterém se stanovuje „Požární poplachový plán
okresu H.K.“
.

Petrovice dne :30.4.2002

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

Ověřovatele zápisu :

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

Karásková Jitka : .................................................

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

