Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 11.4.2005
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:
Program jednání :
1. Projednání návrhu na vypovězení smlouvy mezi obcí Petrovice a Rolnickou a.s. Králíky o nájmu
obecního pozemku.
2. Projednání žádosti starosty obce Myštěves ve věci půjčky finanční hotovosti do konce roku
2005.
3. 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 1.4.2005.
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 jednáním mezí obcí Petrovice, zastoupenou starostou obce a firmou
TECHNISTA Hradec Králové, a.s., ul. Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové, zastoupenou panem
Josefem Holasem ve věci žádosti této firmy o pronájem 1,5 ha obecního pozemku u lesa ve směru na
obce Podoliby.
OZ seznámil se záměrem této firmy, která by v naší lokalitě chtěla pěstoval rychle rostoucí dřeviny
(biomasu), které by chtěla vysázet již do 16. 4. 2005 a to z důvodu agrotechnických lhůt. Obecní
pozemek dle sdělení firmy by měl sloužit jako výzkumný pozemek, kde by se sledoval růst dřevin. Dle
sdělení zástupce firmy má tato firma záměr zakoupit statek od pana Zimy a zde biomasu pěstovat na
větší rozloze.
Vzhledem k tomu, že obecní pozemky jsou pronajímány Rolnické a.s. Králíky a mezi obcí Petrovice a
Rolnickou a.s. Králíky je řádná nájemní smlouva s roční výpovědní dobou a firma Technista HK doposud
nepředložila řádné podmínky nájmu tohoto pozemku OZ rozhodlo, že nájemní smlouvu mezi obcí
Petrovice a Rolnickou a.s. Králíky vypovídat nebude. Zároveň se nebrání vzájemné dohodě mezi
Rolnickou a.s. Králíky a firmou Technista Hr. Králové o pronájmu tohoto pozemku.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ předložil žádost starosty obce Myštěves ve věci půjčky finanční hotovosti 150.000,Kč do konce roku 2005. Konstatoval, že obec Myštěves se dostala do složité finanční situace a proto
požádala obec Petrovice o půjčku uvedené finanční hotovosti.
OZ po diskusi projednalo a schválilo půjčku 150.000,-Kč obci Myštěves do konce roku 2005.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

3.

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

Diskuse probíhala ke každému bodu zvlášť.

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
-

rozhodnutí OZ o tom, že nájemní smlouva mezi obcí Petrovice a Rolnickou a.s. Králíky se
vypovídat nebude.

-

půjčku 150.000,-Kč obci Myštěves do konce roku 2005

OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :

Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne: 12.4.2005

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

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

