Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast dle prezenční listiny :

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

ostatní :

Program jednání :
1. Zahájení
2. Seznámení OZ se stavem rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ.
3. Seznámení OZ s vytvořením povinných internetových stránek obce Petrovice s návrhem na
odměnu za vytvoření těchto stránek.
4. Seznámení OZ s výsledky obce Petrovice v soutěži „ Vesnice roku 2003“.
5. Seznámení OZ s návrhem na další využití místnosti kadeřnictví k rozšíření služeb pro
obyvatele obce.
6. Seznámení OZ s výší nákladů na úpravu lesních cest.
7. Seznámení OZ s návrhem na zakoupení foto aparátu pro účely obce.
8. Seznámení OZ s návrhem obnovy nábytku v úřední místnosti obecního úřadu.
9. Seznámení OZ s rozpočtem na opravu střechy u budovy poštovního úřadu v obci Petrovice.
10. Seznámení OZ s rozpočtem za nové elektrické vedení v obci Kanice, společně s osvětlením
a rozhlasem.
11. Diskuse
K jednotlivým bodům :
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a oznámil , že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů
předem, vyvěšeno dne 20.8.2003.
Konstatoval , že OZ je usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 100 % zastupitelů.
Seznámil přítomné s programem zasedání , vyzval zastupitele zda mají k programu výhrady,
nebo chtějí něco doplnit. Jelikož tak nebylo, dal o návrhu programu hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů, tj. 100%.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Závěrem starosta obce OZ informoval o výsledku jednání s firmou Stavoka Kosice a.s., kdy
toto mu bylo uloženo na minulém zasedání OZ.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI - 0

2. Starosta OZ seznámil se stavem sociálního zařízení v budově MŠ Petrovice. Konstatoval,
že byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a prostorů šatny v MŠ. Dále OZ seznámil
s celkovými náklady, které činí 111.935,30,- Kč. Rovněž OZ informoval o jednání se starosty
okolních obcí, kdy z těchto do MŠ Petrovice chodí děti. Uvedl, že výsledkem jednání je
rozložení celkových nákladů na jednotlivé obce podle počtu dětí, které navštěvují MŠ
Petrovice.
OZ toto vzalo na vědomí.
3. Starosta OZ seznámil s vytvořením povinných internetových stránek obce Petrovice.
Konstatoval, že tyto stránky jsou již zřízeny a zároveň přednesl návrh na finanční odměnu ve
výši 4.000,-Kč pro pana Václava Zubra ml., který uvedené internetové stránky z předložených
podkladů sestavil do aktuální podoby.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI –O.
4. Starosta obce seznámil OZ s výsledky obce v soutěži „ Vesnice roku 2003“. Konstatoval, že
obec Petrovice v Krajském kole uvedené soutěže se umístila na druhém místě. Zároveň
vyslovil poděkování všem občanům obce Petrovice za pomoc při úpravě obce, kteří se
aktivně zúčastnili příprav.
OZ toto vzalo na vědomí.

5. Starosta obce seznámil OZ s návrhem na možné další využití místnosti kadeřnictví
v budově OÚ Petrovice. Přednesl OZ žádost paní Moniky Vrbové na zakoupení vysoušeče
vlasů v částce kolem 4.000,-Kč, pro zkvalitnění služeb a úrovně pro naše ženy.
OZ po rozpravě tento návrh schválilo.
Dále OZ přednesl návrh na další možné využití uvedené místnosti. OZ po rozpravě bylo
konstatováno, že uvedená místnost by se dala využít pro masáže. Pověřilo místostarostu obce,
aby vedl jednání k možnosti dalšího využití této místnosti.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O.
6. Starosta obce seznámil OZ s výší nákladů na úpravu lesních cest v obecních lesích.
Konstatoval, že obec Petrovice doposud na úpravu lesních cest vynaložila částku 57.724,-Kč.
Lesní cesty bylo nutno upravit, aby byl zajištěn přístup na místa letošní těžby.
OZ toto po rozpravě vzalo na vědomí.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O.
7. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na zakoupení foto aparátu a vypalovačky pro účely
obce. Konstatoval, že obec Petrovice nemá uvedený foto aparát, a proto nemůže
dokumentovat veškeré společenské akce v obci i vzniklé škody jednak na veřejném i
soukromém majetku občanů. Dále uvedl, že zakoupení vypalovačky je nutné pro archivaci
dokumentace obecního úřadu Petrovice.
Po rozpravě OZ tyto návrhy přijalo a pověřilo Ing. Milana Končického zakoupením foto
aparátu a vypalovačky pro účely obce.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI –O.

8. Místostarosta obce OZ seznámil s návrhem na obnovu nábytku v úřední místnosti obecního
úřadu v obci Petrovice. Konstatoval, že úřední místnost obecního úřadu je místem jednání
zástupců obce s firmami i s jednotlivými občany a proto je vizitkou obce Petrovice. Vzhledem
k výborné prezentaci obce v Krajském kole „Vesnice roku 2003“ předložil návrh na obnovu
nábytku, kdy tato má být provedena s co nejmenšími náklady. Před vlastní realizací je nutno
vést jednání s více subjekty, aby bylo možno porovnat náklady a poté rozhodnout o subjektu,
který provede obnovu nábytku.
OZ tento návrh projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7,

PROTI – O.

9. Starosta obce seznámil OZ s rozpočtem na opravu střechy u budovy poštovního úřadu
v obci Petrovice. Konstatoval, že předběžná cena za provedení práce je 30.000,-Kč.
OZ toto vzalo na vědomí a pověřilo starostu obce k jednání ve věci provedení opravy střechy
na budově pošty. Dále ho pověřilo jednáním se s panem Josefem Karáskem, ohledně finanční
spoluúčasti jmenovaného na opravě, protože jmenovaný je majitelem přilehlé obytné části se
společnou střechou.

10. Starosta obce OZ seznámil s finančními náklady obce na nové elektrické osvětlení a
rozhlas v obci Kanice. Uvedl, že při celkové rekonstrukci elektrické sítě v obci Kanice firmou
VČE HK, obec Petrovice uvedené firmě zadala shora uvedené práce. Celkové náklady obce
Petrovice na nové osvětlení a rozhlas budou dodatečně upřesněny, jelikož práce dosud není
dokončena, v současné době jsou náklady obce na nové osvětlení a rozhlas l3.000,-Kč.
Starosta obce požádal OZ o schválení finančních nákladů za nové osvětlení a rozhlas.
OZ toto vzalo na vědomí a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7,

PROTI – O.

Diskuse :
Na zasedání OZ vystoupila členka zastupitelstva paní Hana Havlíčkové a vznesla dotaz na
starostu obce jak je uložen obecní majetek. Starosta obce uvedl, že doposud je majetek obce
uložen u něho doma. V rozpravě OZ bylo starostovi obce uloženo, aby veškerý obecní
majetek ( křovinořez , sekačka, traktůrek, atd.....) byl uložen ve skladové místnosti u hasičské
zbrojnice. V souvislosti se zabezpečením obecního majetku byl přednesen návrh na pojištění
uvedeného objektu, kdy tímto byl pověřen pan Ing. Končický. Dále na jednání OZ vystoupil
místostarosta obce, který předložil návrh na předběžná jednání ve věci nových stavebních
parcel v obci. Po rozpravě OZ bylo konstatováno, že starosta obce může vést předběžná
jednání na katastrálním úřadě i s majiteli pozemků, kdy poté bude OZ rozhodnuto o další
etapě s ohledem na finanční možnosti obce.

Usnesení :
OZ schvaluje :
- celkové náklady na opravu sociálního zařízení v budově MŠ Petrovice, které činí
111.935,30,- Kč.
- finanční odměnu ve výši 4.000,-Kč panu Václavu Zubrovi ml. za vytvoření povinných
internetových stránek obce Petrovice.
- zakoupení vysoušeče vlasů pro kadeřnictví.
- výši nákladů na úpravu lesních cest v obecních lesích ve výši 57.724,-Kč.
- zakoupení foto aparátu a vypalovačky pro účely obce.
- obnovu nábytku v úřední místnosti obecního úřadu Petrovice.
- rozpočet obce na opravu střechy u poštovního úřadu v obci Petrovice.
- výši nákladů za nové osvětlení a rozhlas v obci Petrovice a dodatečné náklady nutné
k dokončení uvedené akce.
OZ Bere na vědomí :
- Zprávu starosty obce o jednání se starosty okolních obcí za účelem rozložení celkových
nákladů na opravu sociálního zařízení v MŠ podle počtu dětí, které navštěvují MŠ Petrovice.
- Zprávu starosty obce o výsledku účasti obce Petrovice v soutěži „Vesnice roku 2003.“
OZ Pověřuje:
- Místostarostu obce pana Žilku Luboše jednáním o možnosti dalšího využití místnosti
kadeřnictví v budově obecního úřadu.
- Člena zastupitelstva pana Ing. Milana Končického zakoupením foto aparátu a vypalovačky
pro účely obce a dále pojištěním objektu staré zbrojnice.
-Starostu obce jednáním s panem Josefem Karáskem, ohledně finanční spoluúčasti na opravě
střechy.
- Starostu obce zabezpečením obecního majetku ve skladové místnosti u hasičské zbrojnice.
Zapsal: Žilka Luboš ..........................................................

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

Petrovice dne : 15.9.2003

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

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

