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Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
11.6.2003 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
Účast dle prezenční listiny :
Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Klepl M.,
Karásek J.
ostatní :
Program jednání :
1. Zahájení
2. Projednání a schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Petrovice za rok 2002.
3. Projednání a odsouhlasení proplacení sportovních hadic - hasičům Petrovice.
4. Seznámení OZ s přípravou na opravu hrází u rybníka na spodním konci obce Petrovice.
5.Seznámení OZ s připravovanou akcí - Pohár starosty obce v nohejbalu, s finanční účastí obce.
6.Projednání a odsouhlasení nákupu motorové kosy /FS 80/.
7.Seznámení OZ s přípravou a zadáním stavebních úprav sociálního zařízení v Mateřské školce,
Petrovice a
opravy podezdívky u Obecního úřadu.
8.Seznámení OZ s obsahem zřizovací listiny mezi obcí Petrovice a Mateřskou školkou s návrhem na
úpravu
znění této smlouvy.
9.Seznámení OZ s přípravou na opravu střechy na budově pošty v Petrovicích.
10.Doporučení odměny ředitelce MŠ v Petrovicích.
11.Seznámení OZ ve věci přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nový Bydžov.
12.Seznámení OZ o průběhu dětského dne.
13.Seznámení OZ o průběhu jednání a podepsání smlouvy mezi Honebním společenstvem a
Mysliveckým
sdružením Starý Háj Petrovice.
14.Diskuse.

Usnesení :
OZ schvaluje :
- zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2002.
- proplacení sportovních hadic - hasičům Petrovice ve výši 15.445,20,- Kč.
- návrh na vyhotovení projektové dokumentace pro účely státní dotace a následné realizace opravy hrází
u
rybníka na konci obce Petrovice.
- finanční spoluúčast obce při akci - Pohár starosty obce v nohejbalu, která se uskuteční v druhé
polovině měsíce
července 2003.
- nákup motorové kosy /FS 80/ ve výši 13.450,-Kč..
- proplacení stavební projektové dokumentace, která se vyhotovuje k úpravě sociálního zařízení v MŠ
Petrovice.
- zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Novobydžovsko za rok 2002
OZ Bere na vědomí :
Zprávu starosty obce :
- ve věci jednání na právním odboru Krajského úřadu v BR. Králové, ohledně úpravy zřizovací listiny
mezi obcí
Petrovice a MŠ Petrovice.
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- ve věci příprav na opravu střechy na budově pošty v Petrovicích.
- o průběhu a organizace dětského dne 31.5.2003.
- o stavu jednání a podepsání smlouvy mezi Honebním společenstvem a Mysliveckým sdružením Starý
Háj
Petrovice.
OZ Pověřuje:
Starostu obce k jednání s firmou Stavoka Kosice a.s., ve věci projektové dokumentace k opravě BRází u
rybníka.
Dále starostu obce pověřuje k jednání ve věci stavebních úprav sociálního zařízení v MŠ Petrovice,
opravy
podezdívky u budovy OÚ a střechy na budově pošty v Petrovicích. Dále byl starosta pověřen k dalšímu
jednání
ohledně přiznání odměny ředitelce MŠ v Petrovicích.
Zpět
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