Zápis z mimořádného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného
dne 27.srpna 2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu , od 19. 00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast dle prezenční listiny :

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

Program jednání :
1. Zahájení
2. Projednání veřejné sbírky občanů pro občany v zatopených obcích .
3. Projednání a schválení finanční částky obce pro občany v zatopených obcích.
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr

K jednotlivým bodům :
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a 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.

K programu zasedání :

1. Starosta seznámil zastupitele se situací která vznikla následkem povodní . Navrhl , aby i naše obec,
včetně občanů obce přispěla na likvidaci následků této povodně.
OZ návrh projednalo a rozhodlo , že se provede veřejná sbírka mezi občany obce na tuto povodeň.
Byli určeni členové OZ a to :Klepl M , Turnovský P., Havlíčková H.a ing. Štefanová Z. , kteří
navštíví jednotlivé občany obce s žádostí o přispění jakékoliv finanční částky.Dále se
zastupitelstvo usneslo , že vybraná částka bude osobně odvezena vybrané obci a předána starostovi
obce Tuháň .
Obecní zastupitelstvo tento návrh projednalo a následně schválilo.
Hlasování : 7 pro

0 proti

2. Obecní zastupitelstvo schválilo , že obec z rozpočtu obce přispěje částkou 20 000 Kč. na povodně.
Hlasování : 7 pro

0 proti

Usnesení :
OZ schvaluje :
•

Provedení veřejné finanční sbírky občanů pro občany postižené povodní .
Sbírku zajistí členové OZ : Turnovský P. , Klepl M. , Havlíčková H. a ing. Štefanová Z.

•

Vyčlenit z rozpočtu obce pro občany postižené povodní částku 20 000 Kč.

OZ Pověřuje:
Starostu a zástupce starosty obce o předání vybrané finanční částky osobně starostovi
vybrané obce Tuháň postižené povodní .

Zapsal : Šaroun Miroslav

Petrovice dne : 4.9.2002

Ověřovatelé : Turnovský P.

Karásková J.

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

