Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
z 14.2.2003 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, Záruba Petr

Program jednání :
1. Zahájení
2. Projednání a schválení rozpočtu obce Petrovice na rok 2003
3. Projednání a schválení převodu finančních prostředků na úhradu neinvestičních nákladů
MŠ Petrovice na naše děti za I. pololetí ve výši 18.612,- Kč.
4. Projednání stížností a připomínek občanů ( veřejná schránka na budově OÚ )
5. Informace OZ o průběhu jednání - Mikroregion Nový Bydžov, projednání návrhu na
zastupování obce Ing. Zdenou Štefanovou v Mikroregionu Nový Bydžov.
6. Informace OZ o průběhu a konání akcí „ Vánoční turnaj ve stolním tenisu „ a „ Plavání „
konaných na konci roku 2002.
7. Projednání a schválení výše a data výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
8. Schválení tarifního platu ředitelky MŠ dle nařízení vlády č. 583/2002 Sb.
9. Projednání a schválení finanční podpory všem organizacím na veřejné akce konané pro
občany.
10. Projednání a schválení proplacení členských příspěvků SDH.
11. Projednání a schválení změny způsobu financování zaměstnanců obce.
12. Projednání a předběžného odsouhlasení zpracování účetnictví MŠ Petrovice.
13. Diskuse.

K jednotlivým bodům :
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní , oznámil , že veřejné zasedání
bylo předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 7 dnů předem, vyvěšeno dne 30.1.2003.
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. Starosta přednesl návrh rozpočtu pro rok 2003. Seznámil zastupitele s jednotlivými
položkami jak v příjmech tak výdajích. Celkově je rozpočet navržen jako vyrovnaný. Příjmy
obce jsou navrženy ve výši 3,548.800,- Kč, taktéž vydání obce činí 3,548.800. Obecní
rozpočet obce na rok 2003 je k nahlédnutí pro občany na Obecním úřadě. Po rozpravě
k jednotlivým kapitolám rozpočtu, byl tento schválen tak, jak byl přednesen.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O.

3. Starosta přednesl návrh na převod finančních prostředků na úhradu neinvestičních nákladů
MŠ Petrovice za děti z Petrovic a Kanic ve výši 18.612,- Kč. Jedná se o převod finančních
prostředků za I.pololetí roku 2003. Po rozpravě byl tento návrh schválen.

HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI –O.
4. Starosta obce seznámil OZ se stížnostmi a připomínkami občanů obce Petrovice. OZ
seznámil s tím, jak byly jednotlivé stížnosti a připomínky vyřešeny. OZ toto vzalo na vědomí.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O.
5. Zástupce obce v Mikroregionu Novobydžovsko , paní Ing. Štefanová seznámila OZ
s jednáním na Mikroregionu, kdy toto OZ vzalo na vědomí. Na návrh starosty OZ navrhlo Ing.
Zdenu Štefanovou zastupováním obce Petrovice v Mikroregionu Novobydžovsko a to na dobu
volebního období OZ obce Petrovice. Po rozpravě tento návrh byl přijat.

HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – O, ZDRŽEL HLASOVÁNÍ – l.
6. Místostarosta obce seznámil OZ o průběhu a konání akcí „Vánoční turnaj ve stolním
tenisu“ a akce „ Plavání „ , které se uskutečnily na konci roku 2002. Dále OZ vyjádřilo
souhlas se zajištěním akce „ Plavání „ v jarních měsících roku 2003, kdy zajištěním této akce
pověřilo místostarostu obce..pana Žilku Luboše.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O.
7. Starosta obce OZ seznámil s náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2002, kdy na
základě skutečných nákladů byla stanovena výše poplatku na rok 2003, která činí 250,- Kč na
trvale přihlášeného občana obce Petrovice a Kanice a majitele nemovitosti sloužící a určené
k rekreaci . Výběr poplatků za komunální odpad bude proveden 15.3.2003, od 8 00 hodin na
OÚ Petrovice .Termín bude včas a řádně předem oznámen občanům způsobem v místě
obvyklým.

HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI –O.

8. Starosta obce seznámil OZ s návrhem tarifního platu ředitelky MŠ Petrovice paní Krejčové,
dle nařízení vlády č. 583/2002 Sb.Tyto finanční prostředky jsou hrazeny Krajským úřadem ze
státního rozpočtu podle platných mzdových tarifů.Na návrh starosty OZ odsouhlasilo výši
osobního ohodnocení ředitelky MŠ ve výši 1500,-Kč, s čímž OZ vyjádřilo souhlas.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7,

PROTI – O.

9. Starosta obce seznámil OZ s návrhem na podporu a rozvoj místních organizací a složek, při
konání veřejných akcí pro občany Petrovic a Kanic. Tento návrh přednesený starostou obce,
OZ projednalo a odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na každou veřejnou
pořádanou akci, která se uskuteční v roce 2003 přispívající ke kulturnímu vyžití občanů.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7,

PROTI – O.

10. Starosta obce navrhl OZ proplacení členských příspěvků za členy SDH Petrovice v částce
1701,- Kč, což OZ po rozpravě schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7,

PROTI – O.

11. Starosta obce navrhl OZ vyřadit z jednání projednání změn způsobu financování
zaměstnanců obce z důvodu nedokončených příprav, tak aby OZ mohlo zodpovědně
rozhodnout. OZ tento návrh projednalo a následně odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ: PRO –7,

PROTI – O.

12. Starosta obce navrhl OZ projednání předběžného odsouhlasení zpracování účetnictví MŠ
Petrovice. Po seznámení s návrhem na zpracování účetnictví MŠ Petrovice .OZ tento návrh po
rozpravě odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI –O.

Diskuse :
Na návrh OZ byl starosta obce pověřen jednáním s MS „ Starý Háj „ Petrovice ve věci
zákazu parkování osobních motorových vozidel na sběrném dvoře a veřejném prostranství u
společenské místnosti MS .
Dále starosta obce seznámil OZ a přítomné , se současným stavem a průběhem příprav a
jednání v klauze „ Vodovod Petrovice Kanice“.

Usnesení :
OZ schvaluje :
- rozpočet obce Petrovice na rok 2003 tak, jak byl navržen starostou obce Petrovice a to
v příjmech 3,548.800,- Kč ve výdajích 3,548.800,-Kč.
- výši finančního příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů MŠ Petrovice za děti obce
Petrovice ve výši 18.612,-Kč za I. pololetí roku 2003.
- způsob vyřešení stížností a připomínek občanů obce Petrovice.
- zastupování obce Petrovice v Mikroregionu Nový Bydžov, kdy tímto zastupováním byla
pověřena Ing. Zdena Štefanová.
- návrh na zajištění akce „ Plavání „ v jarních měsících roku 2003 a pověřuje tímto
místostarostu obce p. Žilku k realizaci této akce.
- výši poplatku za komunální odpad v částce 250,-Kč na trvale přihlášeného občana obce
Petrovice, Kanice a částku 250,-Kč na majitele nemovitosti určené k rekreaci, kdy výběr bude
proveden dne 15.3.2003 na OÚ Petrovice od 8 00 hodin.
- výši osobního ohodnocení ředitelky MŠ Petrovice p. Krejčové v částce 1500,-Kč.
- výši finanční podpory místním organizacím při pořádání akcí v roce 2003 v částce 1000,-Kč.
- proplacení členských příspěvků členů SDH Petrovice v částce 1701,-Kč.
- návrh na vyřazení z jednání projednání a schválení změn způsobu financování zaměstnanců
obce Petrovice z důvodu nedokončených příprav na zodpovědné rozhodnutí OZ.
- návrh na projednání a předběžné odsouhlasení zpracování účetnictví MŠ Petrovice.
OZ Bere na vědomí :
Zprávu starosty obce o současném stavu akce vodovod Kanice.
OZ Pověřuje:
Pana Žilku Luboše k zajištění akce „ Plavání „ a starostu obce p. Miroslava Šarouna
k projednání zákazu parkování osobních motorových vozidel na veřejném prostranství před
společenskou místností MS „ Starý Háj „ Petrovice a v prostorách sběrného dvora .
Zapsal : Žilka Luboš .......................................

Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................

Petrovice dne : 14.12.2002

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

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

