Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 15.10.2004
v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan,
Jiří Karásek, Ing. Zdena Štefanová
Omluvena: paní Hana Havlíčková
ostatní :
Program jednání :
1. Projednání odsouhlasení a schválení rozpočtového opatření obce Petrovice na rok 2004
2. Projednání a schválení zabezpečení vrtu v Kanicích č. parc. 860.
3. Projednání a schválení montáže technologického zařízení vrtu v Kanicích.
4. Projednání a schválení položení odkalovacího potrubí po obecním pozemku č. parc. 860 na
č. parc. 636.
5. Projednání a schválení nové střešní krytiny na budově čekárny v obci Petrovice.
6. Projednání a schválení nátěru okřídlí na budově OÚ
7. Projednání a schválení akcí plavání ve sportovním areálu v obci Všestary.
8. Projednání a schválení do vybavení místnosti kosmetiky.
9. Projednání a schválení prodejní ceny dřeva „tkzv.surováků“.
10. Projednání ukládání odpadu u ubytovny Rolnické a.s. Králíky na sběrný dvůr v Petrovicích.
11. Projednání a schválení nového nábytku v kanceláři OÚ a vybudování malé kuchyňky
v prostorách knihovny.
12. Diskuse
K jednotlivým bodům :
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 8.10.2004.
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
30.6.2004.
- místostarosta obce Petrovice OZ předložil vypracovanou projektovou dokumentaci na
jejímž základě byly provedeny stavební úpravy v MŠ Petrovice.
- starosta obce Petrovice OZ seznámil s celkovými stavebními úpravami v MŠ Petrovice,
kdy konstatoval, že stavební úpravy byly dokončeny koncem měsíce srpen 2004.
- starosta obce Petrovice OZ seznámil s tím, že poražení stromu u sběrného dvora
v Petrovicích bylo provedeno během prázdnin roku 2004.
- místostarosta obce Petrovice OZ seznámil se stavem obnovy vnitřního prostřední
v kulturním zařízení na hřišti v Petrovicích, kdy tato je již hotova a zbývá pouze oplechovat
venkovní část komínu.
- pana Ing. Končického OZ seznámil s přípravou dotace na provoz knihovny v Petrovicích,
kdy konstatoval, že dotace je již vyčerpána.
- starosta obce Petrovice OZ ve věci dokončení přístřešku na hřišti v Petrovicích uvedl, že
tento se ještě nepodařilo dokončit.

-

starosta obce Petrovice OZ seznámil se stavem akce studně v Kanicích, ke smlouvě o
užívání vody uvedl, že tato bude vypracovaná až po dokončení celé akce.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

1. Starosta obce OZ seznámil se změnou rozpočtového opatření v roce 2004. Kdy konstatoval, že je
nutno upravit některé položky v rozpočtu obce Petrovice v roce 2004. Po seznámení OZ s úpravou
těchto položek OZ změnu rozpočtového opatření projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na zabezpečení vrtu v Kanicích. Uvedl, že nad vrtem, který
bude sloužit jako zdroj vody u pan Hudce bude vybudován přístřešek chránící vrt před znečištěním
a zároveň bude zabezpečovat technologické zařízení vrtu. Tento přístřešek vybuduje f. Fišera
Bydžovská Lhotka, která celou akci zajišťuje. OZ tento návrh projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ seznámil s montáží technologického zařízení na vrtu v Kanicích. Konstatoval,
že za účelem odkalování vrtu bylo již nainstalováno technologické zařízení, kdy toto rovněž zajistila
f. Fišera Bydžovská Lhota, která provádí celou akci. OZ toto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

4. Starosta obce OZ seznámil s návrh na položení odkalovacího potrubí po obecním pozemku č. par.
860 na č. par. 636, které bude zajišťovat odkalování vody z vrtu. Toto odkalovací potrubí bude
rovněž provádět f. Fišera Bydžovská Lhota. OZ návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

5. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na nutnou opravu střešní krytiny na budově čekárny a
skladu v Petrovicích, která byla poškozena krupobitím a pojistná věc byla oznámena k likvidaci. OZ
toto projednalo a pověřilo starostu obce zajištěním firmy, která bude akci provádět. Dále byl
starosta obce OZ pověřen jednáním ve věci likvidace škody.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

6. Starosta obce OZ předložil návrh na provedení nátěru žlabů a okřídlí na budově OÚ
v Petrovicích. OZ toto projednalo a schválilo, kdy pověřilo starostu obce zajištěním této akce a
jednáním s panem J. Karáskem o poměrném hrazení nákladů.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 ,

PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

7. Místostarosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení akce plavání ve sportovním
areálu v obci Všestary a to v měsících listopad a prosinec 2004. Konstatoval, že obec Petrovice
finančně zabezpečí pronájem zařízení a doprava bude individuální. OZ toto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

8. Člen zastupitelstva Ing. Milan Končický OZ přednesl návrh na do vybavení místnosti budoucí
kosmetiky nutným vybavením, aby místnost mohla být uznána KHS Hr. Králové k provozování
kosmetiky a pedikúry.
OZ tuto žádost po diskusi projednalo a schválilo, kdy zároveň pověřilo Ing. Končického
zajištěním tohoto návrhu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

9. Starosta obce OZ předložil návrh na zvýšení prodejní ceny dřeva „ tkzv. surováků“ pro cizí
občany. Konstatoval, že v tomto roce se budou surováky pro občany obce Petrovice a Kanice
prodávat za tržní hodnotu a cena pro „cizí občany“ bude navýšena o 100,-Kč/kubík.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6,

PROTI – 0,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

10. Starosta obce OZ seznámil s žádostí Rolnické a.s. Králíky o uzavření Smlouvy dle ust. § 51
občanského zákoníku o závazku vedení vodovodní přípojky a trpění studny mezi Rolnickou a.s.
Králíky a obcí Petrovice. OZ tuto žádost projednalo a schválilo a pověřilo starostu obce Petrovice
podpisem této smlouvy. Zároveň si, ale vyhradilo právo před podpisem provést ze strany Rolnické
a.s. Králíky takové stavební úpravy, které budou zabraňovat znečištění nových zdrojů vody pro
občany obce Kanice a chránit přítok vody k rybníku v obci Kanice. Starosta obce Petrovice byl OZ
pověřen k tomuto jednání.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO –6, PROTI – 0,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

11. Starosta obce OZ předložil návrh úpravy místnosti kanceláře OÚ Petrovice a to novým
nábytkem a zároveň předložil návrh na vybudování malé kuchyňky v prostorách knihovny. Tato
kuchyňka by měla sloužit ke zkvalitnění zázemí budovy OÚ. Tyto úpravy se budou provádět
průběžně a OZ s co nejmenšími náklady.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0,
12. Diskuse probíhala ke každému bodu zvlášť.

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
- změnu rozpočtového opatření obce Petrovice na rok 2004.
- zabezpečení vrtu v Kanicích na par. č. 860.
- montáž technologického zařízení vrtu v Kanicích.
- položení odkalovacího potrubí po obecním pozemku č.par. 860 na č. par. 636.
- zhotovení nové střešní krytiny na budově čekárny a skladu v Petrovicích.
- provedení nátěru žlabů a okřídlí na budově OÚ Petrovice.
- akce plavání ve sportovním areálu v obci Všestary..
- do vybavení místnosti kosmetiky .
- navýšení prodejní ceny dřeva „tkzv.surováků“
- znění Smlouvy uzavřené mezi Rolnickou a.s.Králíky a obcí Petrovice.
- pořízení nového nábytku do kanceláře OÚ a vybudování malé kuchyňky v prostorách
knihovny.
OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :
starostu obce Petrovice :
- aby zajistil firmu, která provede vybudování nové střešní krytiny na budově čekárny a
skladu v obci Petrovice a zároveň vyřídí tuto škodní událost.
- zajistí provedení nátěru žlabů a okřídlí na budově OÚ Petrovice a dále povede jednání
s panem Karáskem ve věci poměrného hrazení nákladů.
- provedením jednání s Rolnickou a.s. Králíky ve věci stavebních úprav , které mají chránit
nové zdroje vody a rybník v obci Kanice před znečištěním z objektu živočišné výroby
v této obci.
- Ing. Končického do vybavením místnosti kosmetiky za účelem provozování kosmetiky a
pedikúry v obci Petrovice.

Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne : 18.10.2004

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

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

