Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00
hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan,
Havlíčková H., Klepl M., Karásek J.

ostatní : Krátký Josef
Program jednání :
1. Zahájení
2. Volba inventurní komise.
3. Volba finanční komise.
4. Seznámení se stavem účtu obce ke dni 30.11.2002 a předpokládaný příjem.
5. Projednání dlouhodobého uvolnění starosty dle zák. práce § 124 odst. 2
6. Stanovení výše odměn OZ dle nařízení vlády č. 122 ze dne 9.4.2002
7. Projednání výše poplatků.
8. Projednání – schválení Programu obnovy venkova na volební období zastupitelstva obce
Petrovice.
9. Projednání akce „Mikuláš“ dne 8.12.2002 pro naše děti.
10.Projednání akce „Plavání“ pro naše děti.
11.Projednání akce „Vánoční turnaj ve stolním tenise“.
12.Projednání a schválení odměn za oplocení pasek ( p. Podaný ).
13. Projednání sponzorského daru pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Myštěves.
14. Projednání ohlášení stavebních úprav jednoduché stavby – p. Josef a Jaroslava Rabatinovi.
15. Diskuse.

K jednotlivým bodům :
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní , oznámil , že mimořádné veřejné
zasedání bylo předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem, vyvěšeno dne 29.11.2002.
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.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI - 0
K jednotlivým bodům:
2. Na základě návrhu OZ bylo navrženo a schváleno toto složení inventurní komise obce
Petrovice pro rok 2002. Předsedou inventurní komise byl zvolen pan Klepl Milan, členy
inventurní komise p. Žilka L., p. Šaroun M., p. Klouzková I.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O.

3. Na základě návrhu OZ bylo navrženo a schváleno toto složení finanční komise obce
Petrovice pro celé volební období. Předsedou finanční komise byl zvolen pan Ing. Končický
Milan, členy finanční komise p. Ing. Štefanová Z., p. Žilková H.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI –O.
4. Na základě návrhu OZ bylo navrženo a schváleno toto složení kontrolní komise obce
Petrovice pro celé volební období. Předsedou kontrolní komise byl zvolen pan Karásek Jiří,
členy kontrolní komise p. Havlíčková H., p. Klepl M.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O.
5. Na základě návrhu OZ bylo navrženo a schváleno, že plat neuvolněného starosty zůstává ve
stejné výši jako plat minulého starosty obce. Dále OZ rozhodlo zaměstnat jako svého
zaměstnance pana Miroslava ŠAROUNA a to na zkrácenou šestihodinovou denní pracovní
dobu s nástupem dle dohody.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1.
6. Na základě návrhu OZ bylo navrženo a schváleno, že výše odměn OZ dle nařízení vlády č.
122 ze dne 9.4.2002 bude stejná jako výše odměn minulého OZ.
Starosta obce (neuvolněný)........ 8100 Kč.
Místostarosta obce...................... 6980 Kč.
Předseda komise........................... 980 Kč.
Člen zastupitelstva......................... 410 Kč.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O.
7. Na základě návrhu OZ byla projednána a schválena výše poplatků na rok 2003.
Poplatek za zapůjčení obecní míchačky ........... 20,- Kč
Poplatek za zapůjčení výsuvného žebříku ........ 20,-Kč pro občany obce Petrovice
50,-Kč pro ostatní občany
Poplatek za vyhlášení Obecním rozhlasem ........30,-Kč
Poplatek za pronájem hřiště místními občany.. 100,- Kč
Poplatek za jednoho psa.................................... 50,- Kč
Poplatek za druhého psa ...................................300,- Kč
Poplatek za kopírování jednostranně (A4)............2,- Kč
oboustranně (A4).............3,- Kč
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2001 obce Petrovice , vydané dne 15.12.2001,
výše poplatku za domovní odpad bude stanovena dodatečně , po zjištění skutečných nákladů
za provoz systému shromažďování , sběru , třídění a odstraňování komunálního odpadu za rok
2002 . Výše poplatku za domovní odpad bude odpovídat těmto skutečně vynaloženým
nákladům.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI –O.

8. Projednání – schválení Programu obnovy venkova na volební období zastupitelstva obce
Petrovice.
Na základě návrhu OZ byly navrženy a schváleny hlavní aktivity obce Petrovice
pro nadcházející období.
Jedná se o :
- úpravu terénních ploch v obci Petrovice.
- opravu památek místního významu a úpravu místního hřbitova v obci Petrovice.
- opravu sociálního zařízení v budově MŠ Petrovice.
- nákup zahradní techniky.
- zkvalitnění služeb pro občany obce Petrovice a Kanice.
- zajištění vody pro občany obce Kanice.
- odbahnění rybníků v Petrovicích.
- odkup pozemků , infrastruktura pozemků pro novou bytovou zástavbu v obci.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7,

PROTI – O.

9. Na základě návrhu OZ bylo schváleno uskutečnit akci „ Mikuláš „ za finanční podpory
obce Petrovice ve výší 40 Kč. na jeden balíček pro naše nejmenší.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7,

PROTI – O.

10. Na základě návrhu p.Žilky L. uskutečnit pro naše děti a rodiče akci „ Plavání“
v plaveckém areálu v obci Všestary v době vánočních prázdnin . OZ tento návrh projednalo a
následně schválilo. Dále pověřilo p.Žilku L. k jednání a zajištění této akce která se bude konat
dne 22.12. 2002 od 16 – 18 hodin v plaveckém areálu Všestary.
HLASOVÁNÍ: PRO –7,

PROTI – O.

11. Na základě návrhu p.Žilky L. uskutečnit akci „Vánoční turnaj ve stolním tenise“, ke konci
tohoto roku v místním sále hostince u Čadků. OZ tento návrh projednalo a následně
schválilo. Zároveň pověřilo p. Žilku k jednání a upřesnění termínu konání této akce
s majitelem hostince p. Čadikem . OZ zároveň schválilo zakoupení drobných cen pro
účastníky tohoto turnaje. Přesný termín akce bude předem vyhlášen místním rozhlasem .
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI –O.
12. Starosta obce seznámil OZ s návrhem lesního hospodáře p. Laštovičky na proplacení
odměny za oplocení paseky v lese provedeným p.Podaným Z. Jedná se příkazní smlouvu na
stavbu nové oplocenky v lese. OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7,

PROTI – O.

13. Starosta obce seznámil OZ s žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Myštěves o finanční
podporu k zajištění provozu Tělovýchovné jednoty Sokolu Myštěves. Vzhledem k tomu že
tohoto sportovního zařízení využívá i naše mládež , OZ navrhlo a schválilo výši finančního
příspěvku 5.000,-Kč.na tělovýchovnou činnost této organizace.
HLASOVÁNÍ: PRO – 4, PROTI – 2, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1.
Diskuse :
Starosta obce seznámil OZ s ohlášením stavebních úprav jednoduché stavby ze dne
10.12.2002 . Žádost podali manželé Rabatinovi na opravu rodinného domku čp. 102
v Petrovicích . Obecní zastupitelstvo toto vzalo na vědomí .
Usnesení :
OZ schvaluje :
-

-

Inventurní komisi pro rok 2002 ve složení: předseda p. Klepl Milan, členové p. Žilka L., p.
Šaroun M. a p. Klouzková I.
Finanční komisi pro následující volební období ve složení: předseda p. Ing. Končický
Milan, členové p. Ing. Štefanová Z. a p. Žilková H.
Kontrolní komisi pro následující volební období ve složení: předseda p. Karásek Jiří,
členové p. Havlíčková H. a Klepl M.
Plat neuvolněného starosty ve výši 8.100,-Kč,
Plat neuvolněného místostarosty ve výši 6.980,- Kč,
Plat předsedy komise ve výši 980,-Kč,
Plat člena OZ ve výši 410,-Kč.
Uzavření pracovního poměru na zkrácenou šestihodinovou pracovní dobu p. Miroslava
Šarouna s nástupem dle dohody.
Poplatek za zapůjčení míchačky ve výši 20,-Kč,
Poplatek za zapůjčení výsuvného žebříku ve výši 20,-Kč pro občany Petrovic a 50,-Kč pro
ostatní,
Poplatek za vyhlášení místním rozhlasem ve výši 30,- Kč,
Poplatek za pronájem hřiště ve výši 100,- Kč na jeden den,
Poplatek za prvního psa ve výši 50,- Kč a za druhého psa 300,-Kč,
Poplatek za kopírování – jednostranně 2,- Kč a oboustranně 3,- Kč.
Poplatek za domovní odpad, kdy výše poplatku bude odpovídat skutečným nákladům na
provoz systému shromaždování, sběru, dopravy, třídění a odstraňování komunálních
odpadů, viz. Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Petrovice ze dne 15.12.2001.
schválení Programu obnovy venkova na volební období zastupitelstva obce Petrovice.
Finanční částku do 50,- Kč na potravinový balíček na naše děti.
Zorganizovaní akce „ Plavání „ v plaveckém areálu v obci Všestary a pověřuje tímto p.
Žilku k realizaci této akce.

-

Zorganizování akce „ Vánoční turnaj ve stolním tenise „ , kdy tato akce proběhne ke konci
roku 2002 a tímto rovněž pověřuje p. Žilku k realizaci této akce.

-

Zakoupení drobných cen pro účastníky shora uvedeného turnaje v částce do 1.000,-Kč.

-

Návrh lesního hospodáře p. Laštovičky na odměnu za provedení oplocení paseky p.
Podaným Z.

-

Finanční příspěvek pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Myštěves ve výši 5.000,-Kč.

OZ Bere na vědomí :
Ohlášení stavebních úprav jednoduché stavby č.p. 102 v obci Petrovice.
OZ Pověřuje:
Pana Žilku Luboše k zajištění akce „ Plavání „ a akce „ Vánoční turnaj ve stolním tenise „.

Zapsal : Žilka Luboš .......................................

Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................

Klepl Milan ........................................
.

Petrovice dne : 14.12.2002

Žilka Luboš...................................
místostarosta

Šaroun Miroslav................................
starosta

