Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 11.12.2003 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M.. Karásek J., Ing. Končický Milan,
Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana.

ostatní :
Program jednání :
1. Zahájení.
2. Seznámení OZ s přípravou otevření obecní knihovny.
3. Seznámení OZ s přípravou akce „rybník“.
4. Projednání a schválení finančního krytí akce „vítání občánků“.
5. Projednání a schválení akce „Mikuláš“.
6. Projednání a schválení akce „kulturní pořad na konci roku“.
7. Projednání a schválení akce „ plavání“.
8. Projednání a schválení zakoupení kádě místním hasičům.
9. Projednání a schválení změny rozpočtu.
10. Projednání a schválení finančního krytí turnaje ve stolním tenisu.
11. 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 3.12.2003.
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 zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů , tj. 100 % přítomných zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Závěrem starosta obce OZ informoval o výsledcích pověření členů zastupitelstva ze dne
5.9.2003. OZ informoval o uložení obecního majetku ve skladové místnosti u hasičské zbrojnice,
kdy tato budova byla rovněž pojištěna Ing. Končickým. Dále OZ informoval o zakoupení foto
aparátu a vypalovačky pro účely obce, kdy toto zajistil Ing. Končický. Místostarosta obce pan
Žilka OZ informoval o výsledku jednání ve věci rozšíření služeb pro občany.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Člen zastupitelstva Ing. Končický OZ informoval o přípravě k otevření obecní knihovny. OZ
seznámil se současným stavem knihovny a konstatoval, že v této souvislosti absolvoval
knihovnický kurz a pro knihovnu na burze zajistil bezplatně nové knihy. Dále OZ informoval o
tom, že knihovna je již úředně zprovozněna a do konce roku 2003 se pokusí knihovnu otevřít.
OZ po diskusi rozhodlo, že půjčování knih občanům obce Petrovic a Kanic bude bezplatné.
OZ tuto zprávu vzalo na vědomí.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ informoval o přípravě akce „rybník“. Předložil OZ vypracovanou
projektovou dokumentaci k odbahnění spodního rybníku v Petrovicích, kterou provedla
konzultační a projekční kancelář Ing. Miloslava Šindlara.
OZ podal návrh na proplacení nákladů na uvedenou projektovou dokumentaci v částce 31.500,Kč, na vypracování manipulačního řádu k provozu rybníku v částce kolem 30.000,- Kč a dále
související náklady na schválení vlastní projektové dokumentace v stavby, kdy tímto jednáním
byla za obec Petrovice pověřena shora uvedená projekční kancelář Ing. Šindlera.
Dále OZ seznámil s vlastní realizací projektu, kdy projekční kanceláří budou předloženy dvě
varianty vlastní realizace i s cenovou nabídkou. Poté OZ rozhodne o variantě odbahnění rybníku.
OZ po seznámení s projekční dokumentací návrh starosty na finanční krytí uvedené akce
projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 ,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

4. Starosta obce OZ seznámil s přípravou akce „ studně Kanice“. Přítomné zastupitele seznámil
s jednání OZ, které se konalo dne 18.11.2003 v jídelně Rolnické a.s. Králíky, na středisku
Petrovice, kdy k tomuto tématu proběhlo veřejné zasedání. Ty členy OZ, kteří se neúčastnily
shora uvedeného jednání OZ informoval o výsledku jednání. Konstatoval, že OZ byl schválen
návrh starosty obce v tomto znění :
1. Kdo je pro zadání výstavby vodovodu z obce Petrovice do obce Kanice firmou 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
OZ tuto informaci starosty vzalo na vědomí.
5. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení finančního krytí akce „vítání občánků“ v obci
Petrovice. Uvedl, že obec Petrovice pro tuto akci dala vytvořit :
• Pamětní list obce Petrovice a to v počtu přibližně 30 ks
• Založila vkladní knížku pro každého občánka s finanční hotovostí 500,-Kč
Dále OZ předložil návrh na zakoupení květin pro maminky, uvedl že celkové náklady na vítání
občánků doposud nemá, protože nepřišla faktura za vytvoření pamětního listu. OZ o nákladech
bude informovat při příštím zasedání. OZ po diskusi návrh starosty obce v plném znění schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 ,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

6. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení finančního krytí akce „mikuláš“.
Uvedl, že jako každoročně obec pro naše děti a to do věku 15. let zakupuje balíček cukrovinek a
to v částce 50,-Kč / l. dítě.
OZ tento návrh starosty obce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení finančního krytí akce „ kulturní
pořad na konci roku 2003“. OZ informoval, že tento kulturní pořad se uskuteční v sále
pohostinství U Čadíků a to 12. prosince 2003 od 19.00 hod. K poslechu bude hrát skupina
LYRA CLUB z Libčan.
OZ po diskusi schválilo celkové finanční krytí celé společenské akce.
7.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

8. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení finančního krytí akce „plavání ve
sportovním areálu v obci Všestary“. OZ informoval, že tato akce se uskuteční v sobotu dne 20.
prosince 2003 a to v době od 17.00 hod. – do 19.00 hod. Obec Petrovice zajišťuje dopravu a hradí
pronájem bazénu v částce 1.000,-Kč.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

9. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení zakoupení kádě pro místní hasiče.
OZ informoval o žádosti ze strany místních hasičů, kteří potřebují pro svoji činnost káď, aby
mohli provádět výcvik a to družstva dospělých i dívek. Rovněž OZ informoval o činnosti tohoto
místního sdružení v tomto roce.
OZ po diskusi návrh starosty obce projednalo a zakoupení kádě schálilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

10. Starosta obce OZ přednesl návrh na projednání a schválení změny rozpočtu roku 2003.
Uvedl, že jako každoročně ke konci roku je potřeba upravit rozpočet obce, jelikož dochází
k nepředpokládaným nákladům. Jde o změny v jednotlivých položkách rozpočtu. OZ
podrobně informoval o těchto změnách. Závěrem OZ informoval o o stavu rozpočtu, kdy
výdaje celkem jsou 85 % a příjmy celkem 151 %.
OZ po seznámení s změnami rozpočtu obce návrh starosty obce schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

11. Starosta obce OZ přednesl návrh na projednání a schválení akce „vánoční turnaj ve
stolním tenisu“. OZ informoval, že tento turnaj pravděpodobně proběhne 27. prosince 2003
v sále pohostinství U Čadíků.
OZ tento návrh projednalo a vyslovilo souhlas s finančním krytím tohoto turnaje.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

12.Diskuse probíhala v rámci jednání OZ a to ke každému bodu jednání.
USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
-

-

Náklady na projektovou dokumentaci k rybníku v částce 31.500,-Kč, na vypracování
manipulačního řádu k provozu rybníka v částce 30.000,-Kč a dále náklady na
schválení vlastní projektové dokumentace, kdy tímto byla pověřena firma, která
vypracovala projektovou dokumentaci.
Náklady na akci „vítání občánků“.
Náklady na akci, „mikuláš“.
Náklady na akci „ kulturní pořad na konci roku 2003“.
Náklady na akci „plavání v sportovním areálu Všestary“.
Zakoupení kádě Sboru dobrovolných hasičů Petrovice.
Přednesené změny v rozpočtu na rok 2003.
Náklady na akci „vánoční turnaj ve stolním tenisu“.

OZ BERE NA VĚDOMÍ :
- Informaci Ing. Končického o stavu knihovny.
- Informaci starosty obce k přípravě akce „studně Kanice“.
OZ POVĚŘUJE :
- Starostu obce k dalšímu jednání k zabezpečení plánové akce – odbahnění rybníku.
Zapsal : Žilka Luboš .......................................

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

Petrovice dne : 17.12.2003

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

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

