Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

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

Omluven: Jiří Karásek – nemocen.
ostatní :
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení.
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2004.
Projednání a schválení nových obecně závazných vyhlášek obce Petrovice.
Projednání a schválení poplatku za domovní odpad na rok 2004.
Projednání návrhu na rozšíření služeb pro občany obce Petrovice, Kanice.
Projednání akce – plavání v roce 2004.
Projednání a schválení zvýšení odměny za odpracované brigádnické hodiny.
Projednání návrhu na úpravu půdního prostoru vedle knihovny pro účely zřízení internetové
stanice jako součásti knihovny.
9. Projednání a schválení odměny panu Ing. M. Končickému za uvedení knihovny do provozu.
10.Projednání a schválení pověření starosty obce zastupování obce ve věci odkupu pozemků pro
účely nové stavební zástavby.
11.Projednání návrhu na zakoupení basketbalových košů a tenisové sítě na hřiště v obci
Petrovice.
12.Projednání návrhu na řešení situace s veřejným osvětlení v obci Petrovice.
13.Projednání návrhu na nákup zeleně pro obce Petrovice, Kanice.
14.Projednání návrhu na proplacení hasičských příspěvků za hasiče Petrovice.
15.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 14.2.2004
Konstatoval , že OZ je usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 86 % 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 6 zastupitelů , tj. 100 % přítomných zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Závěrem starosta obce OZ informoval o jednání ve věci připravované akce odbahnění rybníku
v Petrovicích.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

2. Starosta obce OZ podrobně seznámil s jednotlivými příjmy a výdaji v rozpočtu na rok 2004.
Konstatoval, že rozpočet obce Petrovice je navržen jako vyrovnaný s výdaji ve výši 4 849 000,-Kč
a příjmy ve výši 4 849 000,-Kč. OZ po diskusi rozpočet obce Petrovice jako vyrovnaný schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na schválení nových vyhlášek obce Petrovice. OZ
podrobně seznámil s obsahem :
- Vyhlášky obce Petrovice č.1/2004 o dodržování veřejného pořádku
- Obecně závazné vyhlášky obce Petrovice č. 2/2004 o nakládání s komunálním
odpadem
- Obecně závazné vyhlášky obce Petrovice č. 3/2004 o místních poplatcích
OZ po seznámení s obsahem uvedených vyhlášek – vyhlášky v uvedeném znění schválilo.
Dále OZ seznámil s návrhem v tomto znění:
Obec Petrovice pronajímá tento obecní majetek :
- Pronájem obecní míchačky – 20,-Kč/1.den
- Pronájem obecního výsuvného žebříku – 20,-Kč/1.den – občan obce Petrovice, Kanice
- 100,- Kč/ 1. den – cizí občan
- Pronájem zařízení na hřišti – 100,-Kč/1. den – pouze občan obce Petrovice, Kanice
- Vyhlášení obecním rozhlasem – 30,-Kč
- Kopírování – A4 – jednostranně 2,-Kč, oboustranně 3,-Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

4. Starosta obce OZ přednesl návrh na stanovení poplatku za domovní odpad na rok 2004 ve
stejné výši jako v roce minulém.
Jedná se o částku 250,-Kč / za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice,
Kanice a částku 250,-Kč / za fyzickou osobu, která vlastní nemovitost sloužící k individuální
rekreaci na území obce Petrovice, Kanice, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
Výše poplatku byla stanovena na základě skutečných nákladů na domovní odpad v roce
2003, na základě zákona č. 565/1990 Sb.
OZ návrh starosty obce projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

5. Starosta obce OZ předložil návrh na rozšíření služeb pro občany obce Petrovice, Kanice a návrh
na úpravu přízemí budovy OÚ Petrovice. Konstatoval, že v zájmu rozšíření služeb pro naše
občany obec Petrovice připravuje rozšíření služeb v místnosti kadeřnictví a to o služby: kosmetické
( případně pedikůru ) pro naše občany. Rovněž OZ seznámil v souvislosti s rozšířením služeb
s návrhem na úpravu prostoru kadeřnictví, které by po rekonstrukci lépe sloužilo občanům obce.
Závěrem OZ seznámil s návrhem na úpravu přízemí budovy OÚ Petrovice, kdy se jedná o
dokončení obložení zdí dřevem.
Člen zastupitelstva Ing. M. Končický byl OZ obce Petrovice pověřen vypracováním provozního
řádu a přípravou materiálů ke schválení rozšíření služeb na Krajské hygienické stanici
v Hradci Králové. Dále OZ pověřilo starostu obce jednáním ve věci – rozšíření služeb pro
občany obce a jednáním ve věci úpravy této místnosti.
OZ tyto návrhy projednalo a následně schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

6. Místostarosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení akce –plavání v roce 2004.
OZ seznámil, že plánovanou akcí plavání v plaveckém areálu Všestary, která se uskuteční dne
28.2.2004. Předložil návrh na finanční krytí této akce z rozpočtu obce Petrovice a to v částce
1000,-Kč.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

7. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení zvýšení odměny za odpracované
brigádnické hodiny na sběrném dvoře v Petrovicích.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 ,

PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

8. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení úpravy půdního prostoru vedle
knihovny pro účely zřízení internetové stanice jako součásti knihovny. OZ předložil návrh na
úpravu této části, kdy se jedná o zateplení místnosti + sádrokarton, zavedení nové elektroinstalace
a další práce na uvedení internetové stanice do provozu.
OZ návrh projednalo a schválilo, kdy pověřilo starostu obce M. Šarouna jednáním ve věci
zabezpečení této akce schválené OZ.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

9. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení odměny panu Ing. M. Končickému
za uvedení knihovny do provozu. Nejprve poděkoval panu Ing. Končickému za práci, kterou
vykonal v souvislosti s uvedením knihovny do provozu. OZ předložil návrh na odměnu panu Ing.
Končickému ve výši 5.000,-Kč a zároveň
odsouhlasení proplacení cestovních náhrad
souvisejících s uvedením knihovny. Zároveň OZ projednalo odměňování knihovníka pana Ing.
Končického, kdy odsouhlasilo proplácení 3. hodin v týdnu.
OZ tento návrh starosty obce projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 1

10. Starosta obce OZ seznámil se záměrem obce Petrovice o výkup pozemků za účelem nové
stavební zástavby. Po diskusi OZ byl starosta obce Petrovice pověřen zastupováním obce ve věci
výkupu pozemků a dalším jednáním k úpravě pozemků pro novou stavební zástavbu.
OZ tento záměr obce Petrovice následně schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

11. Místostarosta obce Petrovice OZ předložil návrh na do vybavení sportoviště a to:
basketbalovými koši a tenisovou sítí, aby bylo sportoviště využito pro různé sporty a širokou
veřejnost.
OZ tento záměr projednalo a schválilo. OZ byl pověřen člen zastupitelstva pan M. Klepl,
aby pro sportoviště zajistil ve spolupráci s naší mládeží basketbalové koše, které by
vyhovovaly pro naše sportoviště.
HLASOVÁNÍ :

PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

12. Místostarosta obce Petrovice OZ předložil návrh na projednání nevyhovující situace s veřejným
osvětlením v obci Petrovice, Kanice. OZ seznámil se záměrem obce Petrovice, aby tato věc byla
řešena pomocí speciální fotobuňky a to jednak v obci Petrovice i Kanice.
OZ tento záměr obce Petrovice projednalo a následně schválilo. OZ byl pověřen
místostarosta obce, aby zajistil firmu, která bude tuto věc realizovat.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

13. Členka zastupitelstva Ing. Z. Štefanová OZ předložila návrh na zakoupení a do vysázení nové
zeleně v obci Petrovice a Kanice.
OZ tento návrh schválilo a pověřilo Ing. Z. Štefanovou zakoupením nové zeleně pro obec a
zároveň pověřilo Ing. Končického, aby předložil požadavky na množství zeleně pro obec
Kanice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

14.Člen zastupitelstva Ing. M. Končický OZ předložil návrh na projednání a schválení proplacení
hasičských příspěvků za hasiče Petrovice v částce 994,- Kč.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

15. Diskuse probíhala v rámci jednání OZ a to ke každému bodu jednání.

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
-

Rozpočet na rok 2004 s příjmy a výdaji ve výši 4 849 000,-Kč.
Vyhlášku č.1/2004, Obecně závazné vyhlášky 2/2004, 3/2004, pronájem za obecní
majetek.
Výši domovního odpadu na rok 2004.
Rozšíření služeb pro občany obce Petrovice, Kanice.
Financování plavání v roce 2004.
Zvýšení odměny za odpracované brigádnické hodiny.
Úpravu půdního prostoru vedle knihovny pro účely zřízení internetové stanice.
Schválení odměny panu Ing. Končickému a proplacení cestovních náhrad.
Zakoupení basketbalových košů a tenisové sítě pro sportoviště v obci Petrovice.
Zakoupení fotobuňky pro veřejné osvětlení.
Proplacení hasičských příspěvků ve výši 994,-Kč.

OZ BERE NA VĚDOMÍ :

OZ POVĚŘUJE :
Starostu obce k dalšímu jednání k zabezpečení plánové akce:
- rozšíření služeb pro občany obce a jednáním ve věci úpravy místnosti kadeřnictví
- úprava půdního prostoru za účelem zřízení internetové stanice
- výkup pozemků a přípravu pozemků pro novou stavební zástavbu
Místostarostu obce, aby zabezpečil firmu, která bude realizovat úpravu veřejného osvětlení v obci
Petrovice a Kanice.
Člena zastupitelstva pana M. Klepla – zakoupením basketbalových košů pro sportoviště.
Členku zastupitelstva paní Ing. Z. Štefanovou – zakoupením nové zeleně pro obec Petrovice a
Kanice.
Člena zastupitelstva pana Ing. M. Končického
- vypracováním provozního řádu a přípravou materiálů ke schválení rozšíření služeb pro
naše občany na KHS v Hr. Králové
- předložením požadavků na zakoupení zeleně pro obec Kanice.
Zapsal : Žilka Luboš .......................................

Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................

Klepl Milan .....................................

Petrovice dne : 6.3.2004

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

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

