Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného
dne 8. října 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.

ostatní : Klouzková I.

Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení ze zasedání OZ konaného dne : 28.6.2002
3. Projednání a schválení „Zřizovací listiny MŠ Petrovice“ a změnu právní formy MŠ , která
se stane od 1.1.2003 příspěvkovou organizací.
4. Schválení „ Nařízení obce Petrovice – řád veřejného pohřebiště“.
5. Projednání žádosti ředitelky MŠ p. Krejčové Heleny.
6. Projednání výběrového řízení na ředitelku MŠ Petrovice
7. Schválení dodatku na stavební práce akce „Rekonstrukce chodníků v Petrovicích“.
8. Projednání předvolební schůze občanů.
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

K jednotlivým bodům :
1. 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 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 28.6.2002 byl
ověřen , nebyly k němu žádné námitky a byl pro informaci občanů řádně vyvěšen ve skříňkách
OÚ k nahlédnutí.

K jednotlivým bodům:
1. Kontrolou zápisu z minulého zasedání ze dne 28.6.2002 bylo shledáno, že zadané
úkoly byly splněny .

2. Starosta obce informoval zastupitelstvo o tom , že dle zákona č. 564/1990 Sb. , ve
znění pozdějších předpisů , dále ve znění zákona č. 128/2000 Sb. o obcích , ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů , se od 1.1.2003 stává MŠ Petrovice –
příspěvkovou organizací . Obeznámil zastupitelstvo v čem je podstata této organizace ,
dále seznámil zastupitelstvo s jednotlivými kroky , které musí učinit jak obec , tak
současná ředitelka MŠ k tomu aby uvedená právní subjektivita byla provedena
k určenému datu. Současně seznámil poslance s návrhem zřizovací listiny MŠ
Petrovice jako příspěvkové organizace ke dni 1.1.2003. Po seznámení byl návrh
zřizovací listiny MŠ jako příspěvkové organizace od 1.1.2003 schválen.
Hlasování : pro 7 poslanců , proti 0

3.Starosta seznámil zastupitele s návrhem „Nařízení obce – řádu veřejného pohřebiště“
, který jako opatření pro obec vyplývá ze zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o
změně některých zákonů , dále ve znění zákona č. 479/2001 Sb. Seznámil poslance
s jednotlivými články tohoto nařízení. Po seznámení byl tento návrh schválen.
Hlasování : 7 pro 0 proti

4-5.Starosta přečetl dopis ředitelky MŠ p. Heleny Krejčové , která oznamuje , že ke dni
31.12.2002 končí jako ředitelka MŠ Petrovice na vlastní žádost.
Z tohoto důvodu oznámil aby nedošlo k narušení chodu MŠ nebo dokonce k uzavření,
že je zapotřebí ze strany obce vyhlásit neprodleně výběrové řízení na ředitelku MŠ .
První kroky k zajištění tohoto úkolu byly již provedeny .
OZ vzalo toto na vědomí s tím , že pověřuje starostu k zajištění tohoto úkolu
v požadovaném termínu .

6. Starosta podal zprávu o průběhu stav. prací na akci : Rekonstrukce chodníků
v Petrovicích .Protože v původní smlouvě o provedení prací nebyly zahrnuty veškeré
práce tak , aby byla uspokojena převážná část občanů obce , muselo se provést rozšíření
této smlouvy o dodatky. Jedná se o provedení prací v uličce u bj. , kolem silnice
směrem na Kanice , u rybníka , dále ulička u MŠ a pošty , Eurodren u čp. 2 , dále
provedení dešť. vpustí , které zároveň nebyly dříve uvedeny ve smlouvě.Celková cena
dodatku č. 1 bez DPH 5 % činí 408.572,- Kč , celková cena dodatku č. 2 bez DPH 5%
činí celkem 456.327,- Kč.
OZ tyto vícepráce schválilo všemi poslanci.
Hlasování : 7 pro 0 proti.

7. OZ bylo seznámeno s návrhem starosty , aby vzhledem ke konci volebního období ,
byla svolána veřejná předvolební schůze občanů , kde by byli občané podrobně
seznámeni s činností a prací OZ během volebního období , dále by zde byli odměněni
občané , kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj vesnice jak svou prací pro obec ,tak svou
činností pro veřejnost.
Zároveň by zde byli představeni kandidáti , kteří se přihlásili do nového OZ a byli
občané seznámeni s jejím volebním programem . Současně bylo navrženo aby během
večera bylo přítomným podáno malé občerstvení .
Po projednání OZ tento návrh schválilo s tím, že tato veřejná předvolební schůze občanů
se uskuteční v jídelně RD Králiky dne 22.10.2002 od 19 hodin
Hlasování : 7 pro 0 proti.

Diskuse :

V diskusi byly projednány jednotlivé úkoly , které vyplývají k zajištění veřejné
předvolební schůze občanů konané dne 22.10.2002.

Usnesení :

OZ schvaluje :
1. Změnu právní formy MŠ Petrovice , Petrovice čp. 52 , okres Hradec Králové
v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb. , o státní správě a samosprávě ve školství , ve
znění pozdějších předpisů , která s účinností od 1.1.2003 se stává příspěvkovou
organizací.
2. Zřizovací listinu MŠ Petrovice , Petrovice čp. 52 , okres Hradec Králové s účinností ke
dni 1.1.2003 .
3. Nařízení obce – řád veřejného pohřebiště jako opatření obce , které vyplývá ze zákona
č. 256/2000 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů , dále ve znění zákona č.
479/2001 Sb. tak jak byl přednesen .
4. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele / ku MŠ Petrovice okamžitě aby nedošlo
k narušení chodu MŠ .
5. Dodatky stavebních prací na akci Rekonstrukce chodníků v Petrovicích a to :
Dodatek č. 1 ve výši 408.572 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 ve výši 456.327 Kč bez DPH
6. Konání veřejné předvolební schůze občanů dne 22.10.2002 v jídelně RD Králiky.
• Odměnění občanů , kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj obce jak svou prací , tak svou
činností.
• Podání malého občerstvení občanům přítomným na veřejné schůzi.

OZ Bere na vědomí :
Žádost ředitelky MŠ Petrovice p. Heleny Krejčové o ukončení pracovního poměru v MŠ
Petrovice , ke dni 31.12.2002.
.

Petrovice dne : 13.10.2002

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

Ověřovatelé zápisu :

Turnovský Pavel .............................................

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

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

