Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 30.3.2004 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, Jiří Karásek
Omluvena: paní Hana Havlíčková
ostatní :
Program jednání :
1. Zahájení , seznámení a schválení auditu na rok 2003
2. Projednání a schválení nového nájemce zařízení na hřišti v Petrovicích – v konkurzním řízení.
3. Informace ředitelky MŠ Petrovice paní Krejčové o kontrole KHS Hr. Králové a projednání
opatření k odstranění závad uvedených při kontrole.
4. Projednání a schválení poplatku rozpočtu na spodní rybník v obci Petrovice.
5. Projednání a schválení pověření na jednání valné hromady spol. VAK Hr. Králové , které se
bude konat 10.6.2004.
6. Projednání a schválení pověření na jednání valné hromady spol. Elektrárenská-Plynárenská,
která se bude konat dne 15.4.2004.
7. Projednání akce – jarní úklid obce Petrovice.
8. Projednání a schválení vzoru smlouvy o nájmu hrobového místa.
10.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 15.3.2004.
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 plnění úkolů dané na minulém zasedání OZ dne
27.2.2004.
- k přípravě rozšíření služeb pro občany obce uvedl, že za pomoci pana Ing. Končického již
bylo objednáno příslušné vybavení, které je již obcí Petrovice zaplaceno a čeká se již jen na
dodávku vybavení.
- k přípravě prostoru pro zřízení internetové stanice starosta obce uvedl, že již zahájil jednání
s investory a čeká se na jejich nabídku, kdy poté bude rozhodnuto.
- k přípravě výkupu pozemků pro novou stavební zástavbu starosta uvedl, že bylo zahájeno
jednání s majiteli, kterým byla předložena konkrétní finanční nabídka na odkup jejich
pozemků nebo na jejich výměnu za pozemky obce.
Místostarosta obce OZ seznámil s vlastní realizací úpravy veřejného osvětlení v obci
Petrovice a Kanice, která je již dokončena.
Člen zastupitelstva pan M. Klepl OZ seznámil - ve věci zakoupení basketbalových košů na
naší mládež. Uvedl, že doposud byly zjišťovány nabídky od různých firem a vlastní nákup košů
proběhne do konce měsíce duben 2004.
Členka OZ paní Ing. Štefanová seznámila OZ s přípravou k nákupu nové zeleně do obce
Petrovice a Kanice.
Člen zastupitelstva pan Ing. Končický OZ seznámil s přípravou provozního řádu a dalších
podkladů pro schválení rozšíření služeb pro naše obce, kdy konstatoval, že tyto materiály má již
zpracovány.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

Na závěr starosta obce OZ seznámil s výsledky auditu za rok 2003, kdy audit
provedený pracovníky Královéhradeckého kraje neshledal žádné zásadní nedostatky. OZ po
seznámení s výsledky auditu toto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

2. Starosta obce OZ seznámil se stavem zařízení na hřišti v Petrovicích. Konstatoval, že
dosavadní nájemce pan M. Marek končí ke dni 31.3.2004. Na základě této skutečnosti Obec
Petrovice vyhlásila konkurzní řízení na nového nájemce, kdy toto bylo předem vyvěšeno na úřední
tabuli obce Petrovice.
Do konkurzního řízení se přihlásili dva zájemci :
1. paní Soňa Bartoníčková
2. pan Daniel Krčmárek
Při zasedání OZ postupně oba zájemci přednesli svoji představu o vlastním provozu zařízení na
hřišti.
Než došlo k samotnému hlasování – starosta obce přednesl návrh na zvýšení nájmu zařízení
na hřišti ve výši 1.000,-Kč/l.měsíc, kdy z nájmu nebude odpočítávána poměrná částka při
pronájmu zařízení občany obce.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

OZ na svém zasedání pověřilo starostu obce vypracováním nové nájemní smlouvy za
podmínek schválených OZ.
Poté OZ přistoupilo k hlasování o novém nájemci zařízení na hřišti.
1.

NÁJEMCE PANÍ BARTONÍČKOVÁ

HLASOVÁNÍ : PRO – 2, PROTI – 3 ,
2.

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 1

NÁJEMCE PAN KRČMÁREK

HLASOVÁNÍ : PRO – 3 , PROTI – 1 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 2

Z výsledku hlasování OZ vyšel jako vítěz pan Daniel Krčmárek, který byl starostou obce Petrovice
předběžně seznámen s podmínkami provozu zařízení na hřišti v Petrovicích.

3. Na zasedání OZ vystoupila ředitelka MŠ Petrovice paní Krejčová, kdy OZ informovala o kontrole,
kterou v MŠ Petrovice provedla KHS Hradec Králové. Dále OZ seznámila s nutnými opravami,
které se musí v MŠ provést v době co nejkratší, aby byl zachován celkový provoz MŠ. Po diskusi
se OZ usneslo, že obec Petrovice je pro zachování provozu v MŠ a proto schválilo nutné výdaje
z rozpočtu obce Petrovice.

OZ schválilo v první etapě tyto nutné úpravy v MŠ Petrovice :
- vybudování černé kuchyně / místnost pro úpravu a přípravu zeleniny/
- do vybavení kuchyně nutnými elektrickými spotřebiči
- další nutné opravy, které jsou nezbytné, aby byl zachován provoz MŠ

HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

4. Starosta obce OZ seznámil s návrhem rozpočtu na odbahnění a zpevnění hrází na spodním
rybníku v Petrovicích. Starosta obce OZ informoval o dvou verzích realizace odbahnění rybníku :
- první verze počítá s odbahněním rybníku a zpevněním hrází kamenem.
- druhá verze počítá s odbahněním rybníku a zpevněním hrází jílem.
Po diskusi OZ rozhodlo pro první variantu odbahnění rybníku, která počítá s odbahněním a
zpevněním hrází kamenem.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

Starosta obce OZ přednesl návrh na určení výběrové komise, která rozhodne v rámci
výběrového řízení o firmě, která bude realizovat odbahnění spodního rybníku v Petrovicích. Vlastní
výběrové řízení se bude konat dne 13.4.2004 od 15.00 hod. na Obecním úřadě v Petrovicích.
-

přednesl OZ návrh na tyto členy výběrové komise : pan L. Žilka, pan M. Klepl, pan
Zdeněk Podaný starší, pan M. Šaroun.

OZ po diskusi schválilo návrh starosty obce Petrovice na určení výběrové komise.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

přednesl OZ návrh na určení hlavního manipulanta, zástupce manipulanta a
pracovníka technicko-bezpečnostního dohledu na rybníku
- hlavní manipulant pan M. Šaroun , Petrovice 70 nar. 18.10.1956
- zástupce manipulanta pan Z. Svoboda , Petrovice 93 nar. 7.3.1964
- pracovník technicko bezpečnostního dohledu na rybník – pan M. Šaroun, byt. Petrovice,
nar. 18.10.1956
OZ po diskusi schválilo návrh starosty obce Petrovice na určení hlavního manipulanta a zástupce
manipulanta .
-

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

5. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení pověření na jednání valné hromady
VAK Hr. Králové a.s., které se koná dne 10.6.2004.
OZ tento návrh starosty obce projednalo a pověřilo starostu obce Petrovice pana M. Šarouna
k jednání valné hromady VAK HK, konané dne 10.6.2004.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

6. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení pověření na jednání valného
shromáždění Elektrárenského a plynárenského sdružení obcí východních Čech, které se koná
dne 15.4.2004.
OZ tento návrh projednalo a pověřilo starostu obce Petrovice pana M. Šarouna k jednání
valného shromáždění Elektrárenského a plynárenského sdružení východních Čech, konaného dne
15.4.2004.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

7. Starosta obce OZ přednesl návrh na projednání jarního úklidu obce Petrovice, Kanice.
OZ na svém zasedání rozhodlo, že jarní úklid bude proveden 3.dubna 2004 od 08.30 hod. Účast
zastupitelů OZ povinná.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 ,

PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

8. Místostarosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení vzoru nové smlouvy o nájmu
hrobového místa na veřejném pohřebišti v obci Petrovice.
OZ návrh projednalo a po seznámení se vzorem smlouvy shora uvedenou smlouvu schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

9. Místostarosta obce OZ předložil návrh na úpravu a výsadbu nové zeleně kolem kostela
v Petrovicích.
OZ tento návrh místostarosty obce projednalo a následně schválilo, kdy pověřilo místostarostu
obce, aby tuto akci zajistil.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

10. Diskuse probíhala v rámci jednání OZ a to ke každému bodu jednání.
USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
- nového nájemce zařízení na hřišti v Petrovicích a to pana Daniela Krčmárka.
- nutné úpravy v MŠ Petrovice.
- odbahnění spodního rybníku v Petrovicích a zpevnění hrází kamenem.
členy výběrové komise: pan L. Žilka, p. M. Klepl, pan Zdeněk Podaný starší, pan M.
Šaroun
hlavního manipulanta – pana M. Šarouna , Petrovice 70,nar. 18.10.1956
zástupce manipulanta - pana Z. Svobodu , Petrovice 93,nar. 7.3.1963
pracovníka technicko bezpečnostního dohledu na rybníku – pana M. Šarouna, byt.
Petrovice 70, nar. 18.10.1956
- pověření starosty obce pana M. Šarouna na jednání valné hromady VAK HK a.s., konané
dne 10.6.2004.
- pověření starosty obce pana M.Šarouna na jednání valného shromáždění Elektrárenského
a plynárenského sdružení obcí východních Čech, konaného dne 15.4.2004.
- provedení jarního úklidu v obci dne 3. dubna 2004.
- vzor nové smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejného pohřebiště v obci Petrovice.
- úpravu a výsadbu nové zeleně kolem kostela v Petrovicích.
OZ BERE NA VĚDOMÍ : informaci ředitelky MŠ Petrovice paní Krejčové a výsledku kontroly KHS
HK v mateřské školce Petrovice.
OZ POVĚŘUJE :
- starostu obce Petrovice vypracováním nové nájemní smlouvy na provoz zařízení na hřišti
v Petrovicích.
- místostarostu obce Petrovice, aby zajistil firmu, která provede úpravu a výsadbu nové zeleně u
kostela v Petrovicích.
Zapsal : Žilka Luboš .......................................

Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne : 6.4.2004

......................

........... .......................

Žilka Luboš
místostarosta

Miroslav Šaroun
starosta

