Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9.6.2005
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 zasedání :
1. Projednání žádosti ředitelky MŠ Petrovice ve věci dodatku ke zřizovací listině ze dne 10.10.2002.
2. Projednání návrhu na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Petrovice.
3. Projednání odkupu pozemků na novou stavební zástavbu v obci Petrovice.
4. Projednání návrhu na pořádání tajného zájezdu v letních měsících.
5. Projednání návrhu na pořádání pouťové taneční zábavy.
6. Projednání návrhu na pořádání turnaje v nohejbalu.
7. Projednání příspěvku TJ Sokol Petrovice.
8. Projednání žádosti našich hasičů na proplacení sportovních hadic.
9. Projednání pověření starosty obce k jednání na valné hromadě spol. VAK a.s. HK.
10. Projednání finančního krytí obce Petrovice při dětském dnu v Petrovicích.
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 10 dnů
předem, vyvěšeno dne 31.5.2005.
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 žádostí ředitelky MŠ Petrovice o odsouhlasení dodatku ke Zřizovací
listině ze dne 10.10.2002 v tomto znění: Školní jídelna při mateřské škole PETROVICE vymezuje
jako hlavní předmět činnosti - § 33 a 119 Zákona 561/2004, školní stravování dětí předškolního
věku, včetně zajištění stravování zaměstnanců školy.
OZ toto projednalo a schválilo.
Dále starosta obce OZ seznámil s žádostí o odsouhlasení rozdělení hospodářského převisu z roku 2004
do fondu rezervního a fondu odměn. OZ toto projednalo, schválilo a zároveň pověřilo starostu obce, aby
s ředitelkou MŠ Petrovice projednal využití rezervního fondu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání rekonstrukce sociálního zařízení v prvním patře
budovy MŠ Petrovice a obložení místnosti „izolace“. Konstatoval, že po úpravě zákona se obec Petrovice
bude podílet na rekonstrukci pouze poměrnou částkou. OZ pověřilo starostu obce, aby uvedenou
rekonstrukci zajistil po projekční i stavební stránce, aby rekonstrukce byla provedena v době letních
prázdnin.
OZ toto projednalo s schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání odkupu pozemků na novou stavební zástavbu v obci
Petrovice. OZ dále seznámil s jednáním na VČE HK, která byla požádána o vyjádření k nové bytové
zástavbě. Z jejího vyjádření vyplývá, že VČE povoluje připojení celkem čtyř nových bytových jednotek
na elektrárenskou síť v námi vytypované oblasti. OZ tento záměr jednomyslně podpořilo a pověřilo
starostu obce jednáním ve věci odkupu uvedených pozemků ke čtyřem bytových jednotkám za předem
dohodnutou cenu 50,-Kč/1m2 a zároveň pověřilo starostu obce po odkupu pozemků, jednáním za
účelem vyhotovení projektových dokumentací k nové zástavbě.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

4. Místostarosta obce OZ předložil návrh na pořádání tajného zájezdu v letních měsících. OZ tento
návrh odsouhlasilo a pověřilo místostarostu obce zajištěním tajného zájezdu. Tento zájezd se bude konat,
ale pouze v případě zájmu občanů obce Petrovice a Kanice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

5. Místostarosta obce OZ předložil návrh na pořádání pouťové taneční zábavy v areálu kulturního
zařízení v Petrovicích. OZ tento návrh odsouhlasilo a pověřilo místostarostu obce jednání k zajištění
pouťové taneční zábavy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

6. Místostarosta obce OZ předložil návrh na pořádání turnaje v nohejbalu během letních prázdnin. OZ
tento návrh odsouhlasilo o pověřilo místostarostu obce zajištěním turnaje.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

7. Paní Havlíčková Hana oprávněná osoba TJ Sokol Petrovice předložila obci Petrovice žádost o
projednání příspěvku ve výši 6.250,-Kč obce Petrovice na úhradu daně vyměřené FÚ Nový Bydžov za
prodej pozemku TJ Sokol Petrovice, obci Petrovice. Tato žádost byla podána, protože uvedená TJ Sokol
Petrovice nedisponuje finančními prostředky. OZ tento příspěvek projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

8. Člen zastupitelstva Ing. Končický Milan předložil OZ žádost našich hasičů na proplacení sportovních
hadic ve výši 2.356,-Kč. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

9. Starosta obce OZ seznámil se zákonnou povinností města ( obce) – akcionáře společnosti VAK HK,
a.s. ve věci jednání na řádné valné hromadě společnosti VAK HK, a.s., která se bude konat dne
22.6.2005 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Po seznámení s věcí OZ uložilo starostovi
obce Petrovice panu M. Šarounovi hlasovat na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové a.s. p r o t i schválení Smlouvy o prodeji části podniku (provozní části), schválení Smlouvy
o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a s tím spojené smluvní dokumentace.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

10. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání finančního krytí obce Petrovice při dětském dnu
v Petrovicích. OZ tento návrh schválilo a odsouhlasilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

11. Diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
-

-

dodatek ke Zřizovací listině ze dne 10.10.2002 v tomto znění: Školní jídelna při mateřské škole
PETROVICE vymezuje jako hlavní předmět činnosti - § 33 a 119 Zákona 561/2004, školní
stravování dětí předškolního věku, včetně zajištění stravování zaměstnanců školy.
rekonstrukci sociálního zařízení v prvním patře budovy MŠ Petrovice a obložení místnosti
„izolace“.
odkup pozemků na novou stavební zástavbu v obci Petrovice.
pořádání tajného zájezdu v letních měsících.
pořádání pouťové taneční zábavy v areálu kulturního zařízení v Petrovicích.
pořádání turnaje v nohejbalu během letních prázdnin.
příspěvek ve výši 6.250,-Kč obce Petrovice na úhradu daně vyměřené FÚ Nový Bydžov za prodej
pozemku TJ Sokol Petrovice obci Petrovice.
proplacení sportovních hadic ve výši 2.356,-Kč našim hasičům.
finanční krytí obce Petrovice při dětském dnu v Petrovicích.

OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :
-

-

starostu obce, aby rekonstrukci sociálního zařízení MŠ v Petrovicích zajistil po projekční i
stavební stránce, aby rekonstrukce byla provedena v době letních prázdnin.
jednáním ve věci odkupu uvedených pozemků ke čtyřem bytových jednotkám za předem
dohodnutou cenu 50,-Kč/1m2 a zároveň pověřilo starostu obce po odkupu pozemků, jednáním za
účelem vyhotovení projektových dokumentací k nové zástavbě.
místostarostu obce zajištěním tajného zájezdu v letních měsících.
místostarostu obce zajištěním pořádání pouťové taneční zábavy v areálu kulturního zařízení
v Petrovicích.
místostarostu obce zajištěním turnaje v nohejbalu během letních prázdnin.
starostu obce Petrovice pana M. Šarouna hlasováním na valné hromadě společnosti Vodovody a
kanalizace Hradec Králové a.s. p r o t i schválení Smlouvy o prodeji části podniku (provozní
části), schválení Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a s tím spojené
smluvní dokumentace.

Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne: 14.6.2005

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

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

