Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4.11.2005
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.
2.
3.
4.

Seznámení OZ s výsledky přezkoumání hospodaření obce provedený pracovníky KÚ HK.
Projednání žádosti občanů obce Kanice na vybudování úpravny vody.
Projednání žádosti pana J. Zimy na odprodej parcely u MŠ v Petrovicích.
Projednání žádostí pana Michala Juričky na:
- rozšíření míst k sezení v prostorách kulturního zařízení
- zakoupení čistícího zařízení sloužícího k čištění pivních trubek
- zakoupení čistícího zařízení skla
5. Projednání opravy místnosti WC v budově OÚ.
6. Projednání návrhu pana Ing. Končického na reorganizaci knihovny.
7. Projednání pověření starosty obce zastupováním na valné hromadě a.s. Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a.s.
8. Projednání akce plavání na konci roku 2005.
9. Projednání akce „vánoční stromek“ v Petrovicích.
10. Projednání akce „mikulášská zábava“ pro děti 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 19.10.2005.
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.
Zároveň starosta obce OZ informoval o plnění úkolů dané na zasedání OZ ze dne 9.6.2005.
Starosta obce Petrovice:
- uvedl, že rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ byla do začátku školního roku
ukončena.
- uvedl, že před odkupem pozemků je vedeno ještě poslední řízení se stavebním úřadem a
poté bude zahájeno poslední jednání před odkupem pozemků s majiteli.
Místostarosta obce Petrovice:
- uvedl, že tajný zájezd, pouťová zábava i turnaj v nohejbalu byly OÚ Petrovice
zorganizovány.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

1. Starosta obce OZ seznámil s výsledky přezkoumání hospodaření obce, který byl proveden
pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí
a analýz. Konstatoval, že při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny některé dílčí nedostatky,
které je nutno uvést do souladu se zákonnými nařízeními.
OZ se s výsledky zápisu seznámilo a na svém zasedání projednalo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ předložil žádost občanů obce na vybudování úpravny vody. Při zasedání OZ
starosta obce zastupitelé seznámil s další žádostí občanů obce Kanice, kteří svůj postoj přehodnotili
s tím, že vybudování úpravna vody by bylo značně náročné a proto se dle jejich názoru jeví jako
výhodné napojení na vodovodní síť.
Po diskusi zastupitelů a předkladatelů této žádosti bylo OZ rozhodnuto, že se změní plán rozvoje
vodovodu a kanalizace tak, aby byla výhledově zabezpečena pro obec Kanice pitná voda. Na
zasedáni OZ bylo konstatováno, že obec Petrovice by tuto akci prováděla až po zaplacení dluhu a
po získání státní dotace.
OZ toto projednalo s schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ předložil žádost pan J. Zimy z Petrovic na odprodej pozemku u MŠ
v Petrovicích. Konstatoval, že pan Zima z důvodu nabídky na odprodej svého statku v Petrovicích ž
á d á OÚ Petrovice o odprodej pozemku u MŠ v Petrovicích, aby si zajistil přístup na svůj pozemek.
OZ tuto žádost projednalo a odprodej pozemku u MŠ v Petrovicích schválilo. Zároveň pověřilo
starostu obce, aby v případě trvajícího zájmu p. Zimy obec Petrovice zastupoval při jednání o ceně
pozemku, která byla OZ stanovena jako cena obvyklá při prodeji obecních pozemků v Petrovicích.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

4. Starosta obce OZ předložil žádost pana Michala Juričky na :
- rozšíření míst k sezení v prostorách kulturního zařízení
- zakoupení čistícího zařízení sloužícího k čištění pivních trubek
- zakoupení čistícího zařízení skla
K jednotlivým bodům se postupně vyjádřili všichni OZ a po diskusi se OZ usneslo, že rozšíření
míst k sezení v prostorách kulturního zařízení v Petrovicích bude provedeno v jarním měsících roku
2006 a to s celkovou rekonstrukcí kulturního zařízení.
Zakoupení čistícího zařízení sloužícího k čištění pivních trubek i zakoupení čistícího zařízení skla
bylo OZ projednáno a schváleno.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

5. Starosta obce OZ předložil návrh na opravu místnosti WC v budově OÚ. Konstatoval, že při
budování kuchyňky v prostorách knihovny na OÚ byla vybudována nová přípojka městské vody.
Protože došlo k poškození obkladů, starosta obce předložil návrh na opravu místnosti WC.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

6. Člen zastupitelstva Ing. Končický OZ předložil návrh na reorganizaci knihovny. Konstatoval, že
po vybudování kuchyňky je třeba upravit prostor v knihovně, která má být do vybavena novými
regály na knížky.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,
PROTI – O ,
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
7. Starosta obce OZ seznámil s jednáním mimořádné valné hromady představenstva akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. , která se bude konat dne 30.11.2005 od
10.00 hodin v zasedací síni zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
OZ toto projednalo a pověřilo starostu obce zastupování na této valné hromadě.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

8. Místostarosta obce OZ předložil návrh na pořádání plavání ke konci roku 2005 v plaveckém
areálu v obci Všestary.
OZ tento návrh projednalo a schválilo. Zároveň pověřilo místostarostu obce zajištěním této
akce.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

9. Místostarosta obce OZ předložil návrh na zabezpečení akce „vánoční stromek“ v Petrovicích.
Tato akce se uskuteční na začátku adventu v letošním roce a obec Petrovice by se měla podílet na
zabezpečení této akce jako v roce minulém.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

10. Místostarosta obce OZ předložil návrh na zabezpečení akce „mikulášská zábava“ pro děti
v Petrovicích, která se uskuteční ke konci roku 2005. OZ předložil návrh, aby obec Petrovice
zajišťovala tuto akci jako v letech minulých.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1

11. Diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
-

-

změnu plánu rozvoje vodovodu a kanalizace pro obec Kanice
odprodej pozemku u MŠ panu J.Zimovi z Petrovic
žádost pan M. Juričky na: rozšíření míst k sezení v prostorách kulturního zařízení,
zakoupení čistícího zařízení sloužícího k čištění pivních trubek, zakoupení čistícího zařízení
skla
opravu místnosti WC v budově OÚ
reorganizaci knihovny
pověření starosty obce Petrovice pana M. Šarouna zastupování obce na valné hromadě
představenstva a.s.Vodovody a kanalizace, a.s., která se bude konat dne 30.11.2005.
pořádání akce plavání ke konci roku 2005

-

zabezpečení akce „vánoční stromek“ v Petrovicích, která se uskuteční ke konci roku 2005.
zabezpečení akce „mikulášská zábava“ v Petrovicích, která se uskuteční ke konci roku 2005.

OZ BERE NA VĚDOMÍ :
- seznámení starosty obce s výsledky přezkoumání hospodaření obce, který byl proveden
pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

OZ POVĚŘUJE :
- starostu obce jednání se a.s. Vodovody a kanalizace Hr. Králové, aby byl upraven plán
rozvoje vodovodu a kanalizace
- starostu obce jednáním s panem J. Zimou ve věci odprodeje pozemku u MŠ v Petrovicích
- starostu obce Petrovice pana M. Šarouna zastupováním obce na valné hromadě
představenstva spol. Vodovody a kanalizace, a.s., která se bude konat dne 30.11.2005.

Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne: 11.11.2005

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

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

