Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ‚ konaného dne 18.11.2003 v
jídelně Rolnické a.s. Králíky, středisko Petrovice od 18.00 hod.

Účast dle prezenční listiny : Šaroun M., Žilka L., Klepl M.. Karásek J.
Ostatní : 17. hostů dle prezenční listiny
Program jednání :
1. Zahájení
2. Seznámení starosty ve věci přípravy vodovody do obce Kanice
3. Diskuse

K jednotlivým bodům :
1. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele i ostatní hosté a oznámil ‚ že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů předem,
vyvěšeno dne 3.11.2003.
Konstatoval, že OZ je usnášení schopné ‚jelikož je zúčastněno 57 % zastupitelů. 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 hlasovali 4 zastupitele ‚ tj. 100 % přítomných zastupitelů. Dále bylo odsouhlaseno
všemi 4 zastupiteli ‚ že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému projednávanému bodu.

HLASOVÁNÍ: PRO - 4, PROTI – O

2. Starosta obce seznámil přítomné hosty, Že na základě zákona č. 128/2000 Sb. a 16 odst. c) se každý
občan může vyjádřit a projevit stanovisko k projednávaným věcem na tomto zasedání v souladu s
jednacím řádem zastupitelstva. Dále starosta obce seznámil přítomné s tím, že všichni hosté mají dle
zákona pouze hlas poradní. Za další seznámil přítomné, že dne 17.11.2003 ve 13.00 hod. to znamená 29.
hodin před řádně svolaným a ohlášeným zasedáním OZ dle zákona č. 128/2000 Sb. starostovi obce byl
doručen protest občanů obce Kanice o zvoleném termínu jednání, který podepsalo 6 trvale přihlášených
občanů a 7 chalupářů z obce Kanice. K tomuto starosta obce uvedl, že konání veřejného zasedání OZ
svolává starosta obce v souladu s výše uvedeným zákonem.
OZ i hosty starosta obce seznámil s problematickou situací se zásobováním pitné vody občanů v lokalitě
obce Kanice. Seznámil účastníky s tím, že již minulé OZ se rozhodlo tuto situaci řešit a začalo předběžně
jednat s firmou VAK a.s. HK. Na základě tohoto předběžného jednání byla stanovena předběžná cena
kolem 1.000 000,-Kč s návrhem na krytí těchto nákladů obcí Petrovice v předběžné částce 400 000,- Kč a
proto se OZ rozhodlo zařadit tuto akci do svého volebního programu.
Dále starosta obce přítomné a OZ seznámil s jednáním, která vedl s f. VAK a. s. Hr. Králové dne
30.10.2003. Na tomto jednání byla obci Petrovice předložena nabídka f. VAK a. s. UK, kdy celková částka
na výstavbu vodovodu do obce Kanice byla navýšena na částku 2.800.000,- Kč. Po odpočtu 15 % dotace
státu a 60 % půjčky od EIB bylo navrženo finanční krytí pro obec Petrovice takto : V letech 2004-2006 by
obec Petrovice poskytla půjčku f. VAK a.s. Hr. Králové ve výši 436.000,- Kč. Dále vletech 2007— max.
2009 poskytnout půjčku ve výši 771.000,- Kč. Celková částka vodovodu Petrovice — Kanice by přišla obec
Petrovice na částku 1. 207.000,-Kč. Po proplacení poslední splátky f. VAK a.s. HK a rozhodne-li valná
hromada f. VAK a.s. HK o možnosti zápočtu kapitálu vydá obci Petrovice akcie společnosti VAK a.s. Hr.
Králové.
Z důvodu navýšení celkové částky na výstavbu vodovodu starosta obce oslovil f. Vodní zdroje Bylany o
možnosti výstavby vrtaných studní. Předpokládaná částka na realizaci 3 vrtu činí přibližně 200. 000,- Kč.
Možnost realizace počátkem r. 2004.
Dále starosta obce přítomné a OZ seznámil, že takto ušetřené finanční prostředky obec Petrovice bude
muset vynaložit na revitalizaci rybníka na spodním konci obce Petrovice, kdy hrozí destrukce veřejného
vodovodu, plynofikace a mostu směrem na obec Kanice. Tím by se vyřešilo hrozící znehodnocení již
vybudovaných staveb.

Poté starosta obce otevřel diskusi s vyzval přítomné, aby uplatnily možnost se vyjádřit k danému tématu.
Ještě upozornil všechny přítomné, že do diskuse se každý přihlásí a po udělení slova se bude moci
vyjádřit. K výstavbě vodovodu proběhla diskuse, která se zabývala oběma možnostmi a zároveň se
zabývala technickými věcmi provozu jednotlivých zařízení a způsobu předávání a údržby studní občanům
obce Kanice.
Po diskusi starosta obce OZ předložil návrh :
1. Kdo je pro zadání výstavby vodovodu z obce Petrovice do obce Kanice firmě VAK a.s. Hr. Králové
za částku hrazenou z obecního rozpočtu obce Petrovice ve výši 1.207.000,- Kč.
PRO: O

PROTI : 4

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: O

2. Kdo je pro zadání realizace řešení vody v obci Kanice f. Vodní zdroje Bylany za předpokládanou
částku 200.000,- Kč, hrazenou z obecního rozpočtu obce Petrovice.
PRO: 4

PROTI : O

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ : O

Na základě hlasování OZ dne 18.11.2003 byl OZ přijat návrh na realizaci zajištění vody v obci Kanice
firmou Vodní zdroje Bylany.

3. Diskuse probíhala v rámci jednání OZ a přítomných hostů při zasedání Obecního zastupitelstva v jídelně
Rolnické a.s. Králíky, na středisku Petrovice.

Usnesení :
OZ schvaluje :
- návrh starosty obce o zadání realizace řešení vody v obci Kanice Ľ. Vodní zdroje a.s. Bylany za
předpokládanou částku 200 000,- Kč, hrazenou z obecního rozpočtu obce Petrovice.
OZ Bere na vědomí :

OZ Pověřuje :
Starostu obce k jednání s firmou Vodní zdroje a.s. Bylany, dále starostu obce pověřuje dalším následným
jednáním k zahájení uvedené akce.
Zapsal : Žilka Luboš
Ověřovatelé zápisu : Karásek Jiří……………………..
Klepl Milan…………………….

Petrovice dne : 21.11.2003

Žilka Luboš………………..
místostarosta

Šaroun Miroslav………………..
starosta

