Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 15.3.2005
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 : Stanislav Janáček
Program jednání :

1. Projednání návrhu na zakoupení AVIE pro činnost hasičů a obce Petrovice
2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2004
3. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce
4. Projednání a schválení výše poplatku za komunální odpad v roce 2005
5. Odsouhlasení nákupu nového mzdového programu
6. Odsouhlasení nového vzdělávacího programu pro místní knihovnu
7. Projednání žádosti našich žen na do vybavení dětského hřiště pro naše děti
8. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2005 a rospočtvý výhledna rok 2007
9. Projednání povodňového plánu obce Petrovice
10. Projednání a odsouhlasení proplacení dopravy na hokejové utkání do Prahy
11. 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 22.2.2005.
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 OZ seznámil s návrhem na zakoupení AVIE pro činnost hasičů a obce Petrovice.
Konstatoval, že společně s panem S. Janáčkem prohlídkou uvedeného vozidla zjistili, že vozidlo je
v dobrém technickém stavu a cena je velmi výhodná a to v částce 25. 000,- Kč. Vozidlo by měli využívat
jednak naši hasiči, kdy by tímto byla zajištěna jejich doprava a zároveň obec Petrovice pro dopravu
materiálu a dalších věcí.
OZ toto projednalo a následně schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2004, v souladu s ust. §
17 zák. č. 250 ze dne 7. července o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
OZ toto projednalo a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradami.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ seznámil s výsledky zprávy o přezkoumání hospodaření obce Petrovice za
kalendářní rok 2004, kterou provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení
kontroly obcí a analýz. OZ bylo seznámeno s tím, že při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2
zákona 420/2004 Sb., byla zjištěny některé nedostatky.
OZ toto vzalo na vědomí.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

4. Starosta obce přednesl návrh na projednání a schválení výše poplatku za komunální odpad v roce
2005. Po rozúčtování nákladů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Petrovice byl stanoven poplatek na rok 2005 ve výši 300,-Kč
/ za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice, Kanice a částku 300,- 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 - viz. příloha č. 2 k Obecně závazné
vyhlášce obce Petrovice ze dne 28.2.2004.
OZ návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

5. Starosta obce seznámil OZ s návrhem na odsouhlasení zakoupení nového mzdového programu obce
Petrovice, který bude sloužit ke zjednodušení a zpřehlednění ekonomické činnosti obce Petrovice
v oblasti mezd.
OZ tento návrh projednalo a následně odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

6. Člen zastupitelstva pan Ing. M. Končický OZ seznámil s návrhem odsouhlasení zakoupení nového
vzdělávacího programu do knihovny, který má sloužit našim dětem a mládeži v oblasti dalšího
vzdělávání. Jedná se o program s výukou jazyků a encyklopedickou tematiku z různých oblastí.
OZ toto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

7. Místostarosta obce Petrovice OZ seznámil se žádostí našich žen na do vybavení dětského hřiště pro
naše děti. Po diskusi a vyhodnocení celé žádosti OZ pověřilo místostarostu obce, aby pro dětské hřiště
zajistil odpovídající vybavení, které bude sloužit převážně nejmenším dětem z obce Petrovice.
OZ toto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

8. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2005. OZ bylo
podrobně seznámeno s příjmovými i výdajovými položkami rozpočtu, kdy vlastní rozpočet na rok 2005
pro obec Petrovice je navržen jako vyrovnaný v celkové výši 4 188 590,-Kč. a rozpočtový výhled na
rok 2007.
OZ rozpočet projednalo a následně schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

9. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání povodňového plánu obce Petrovice. OZ po diskusi
rozhodlo, že vzhledem k položení obce Petrovice mimo povodňové oblasti obec Petrovice nebude
vytvářet povodňový plán obce Petrovice.
OZ toto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

10. Místostarosta obce Petrovice předložil OZ návrh na odsouhlasení proplacení dopravy na hokejové
utkání do SAZKA ARÉNY v Praze, který se uskutečnil 30.1.2005.
OZ toto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – O ,

11.

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

Diskuse probíhala ke každému bodu zvlášť.

U SNESENÍ :

OZ SCHVALUJE :
-

zakoupení AVIE pro činnost hasičů a obce Petrovice
závěrečný účtu obce za rok 2004
výši poplatku za komunální odpad v roce 2005
zakoupení nového mzdového programu obce Petrovice
zakoupení nového vzdělávacího programu do knihovny
do vybavení dětského hřiště
vlastní rozpočet na rok 2005 pro obec Petrovice jako vyrovnaný v celkové výši 4 188 590,-Kč a
rozpočtový výhled na rok 2007
návrh, že obec Petrovice nebude vytvářet povodňový plán obce Petrovice.
proplacení dopravy na hokejové utkání do Prahy

OZ POVĚŘUJE : místostarostu obce, aby pro dětské hřiště zajistil odpovídající vybavení, které bude
sloužit převážně nejmenším dětem z obce Petrovice.

Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne: 16.3.2005

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

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

