Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 16.12.2004
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, Hana Havlíčková
Omluvena:
ostatní : Ing. Josef Tomášek – ředitel Rolnické a.s. Králíky
Program jednání :
1. Projednání návrhu na odprodej podílu Rolnického družstva Králíky obcí Petrovice, kdy se
jedná o vrchní povrch obecní cesty / č. parcely 727/3 /.
2. Projednání a schválení výše nájmu na provozování kosmetiky a pedikúry v budově OÚ
Petrovice.
3. Projednání a schválení změny smlouvy u pracovníka obce Petrovice.
4. Projednání a schválení mimořádné odměny na základě schváleného zákonného nařízení.
5. Projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2005
6. 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 2.12.2004.
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.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

1. Starosta obce požádal pana Ing. Josefa Tomáška, aby OZ seznámil s návrhem Rolnického
družstva Králíky. Jmenovaný OZ seznámil s návrhem Rolnického družstva Králíky na odkup
vrchního povrchu části obecní cesty / parc. číslo 727/3 / obcí Petrovice a to na základě dohodnuté
ceny mezi výše uvedenými subjekty v částce 30.000,-Kč, kdy Rolnické družstvo Králíky na své
náklady zajistí další právní úkony. OZ po seznámení s tímto návrhem, tento schválil a zároveň
pověřilo starostu obce pana M. Šarouna zastupování obce v této věci.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ seznámil s návrhem nové nájemní smlouvy na provoz kosmetiky a pedikúry
v budově OÚ Petrovice. Konstatoval, že výše nájmu by měla odpovídat nájmu, který obec Petrovice
uzavřela s provozovatelkou kadeřnictví v budově OÚ Petrovice.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Účetní obce Petrovice paní Monika Zubrová OZ seznámila se zněním zápisu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Petrovice, které bylo vykonáno dne 14.10.2004. Bylo zjištěno, že
pracovní smlouva se zaměstnancem obce Petrovice není v souladu se zákonem č. 253/1992 Sb, kdy
je nutno přistupovat dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Po seznámení s obsahem
zápisu bylo navrženo nové zařazení pracovníka obce dle výše uvedeného nařízení. OZ projednalo a
odsouhlasilo nové zařazení podle katalogu prací, kdy se jedná o zařazení 1.6.9, kterému odpovídá 5.
platová třída, stupeň l0.

HLASOVÁNÍ : PRO – 4,

PROTI – 2 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

4. Místostarosta obce p. Žilka OZ přednesl návrh na mimořádnou odměnu a to ve výši 25% z tarifní
mzdy zaměstnance a neuvolněného starosty, který je v souladu s nařízením vlády č. 569/2004 Sb. a
591/2004 Sb.
OZ návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

5. Starosta obce seznámil OZ s nutností projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2005
do doby schválení rozpočtu obce na rok 2005, kdy obec se bude řídit pravidly rozpočtového
provizoria v souladu se zákonem č.250 , § 13 , z roku 2000 Sb. podle schváleného rozpočtu roku
2004.
OZ tento návrh projednalo a následně odsouhlasilo.

6. Diskuse probíhala ke každému bodu zvlášť.

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
- odkup vrchního povrchu obecní cesty / parc.č. 727/3 / od Rolnického družstva Králíky
- výši nájmu stanoveného obcí Petrovice na provoz kosmetiky a pedikúry v budově OÚ
Petrovice
- nové zařazení zaměstnance obce Petrovice
- výši mimořádné odměny a to ve výši 25 % z tarifní mzdy zaměstnance a neuvolněného
starosty
- rozpočtové provizorium na rok 2005 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2005, kdy obec
se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria podle schváleného rozpočtu roku 2004

OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :

Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne : 17.12.2004

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

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

