Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9.12.2005
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. Schválení rozpočtového opatření, rozpočtového provizória na rok 2006 a rozpočtového
výhledu na rok 2007 a 2008.
2. Projednání zařazení zaměstnanců v souladu s nařízením č. 330/2003 Sb.
3. Projednání akce „vánoční posezení“ pro občany obce Petrovice a Kanice.
4. Projednání návrhu na vybudování osvětlení na hřbitově v Petrovicích.
5. Projednání návrhu na využití nezaměstnaných občanů obce Petrovice.
6. Projednání žádosti ředitelky MŠ Petrovice na přerozdělení hospodářského výsledku MŠ
Petrovice.
7. Schválení programu obnovy vesnice.
8. Diskuse

K jednotlivým bodům :
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele i ostatní hosté a oznámil , že mimořádné veřejné
zasedání bylo předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 10 dnů předem, vyvěšeno dne 23.11.2005.
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 4.11.2005.
Starosta obce Petrovice:
-

starosta obce Petrovice pana M. Šarouna OZ seznámil s jednáním na valné hromadě
představenstva spol. Vodovody a kanalizace, a.s., která se konala dne 30.11.2005.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

1. Starosta obce OZ podal návrh na schválení rozpočtového opatření za rok 2005, rozpočtového
provizória na rok 2006 a rozpočtového výhledu na rok 2007 a 2008. K tomuto návrhu uvedl, že
rozpočtové opatření a rozpočtový výhled na rok 2007 a 2008 je nutné projednat, aby bylo zajištěno
řádné vedení účetnictví obce Petroviče v souladu se zákonem č. 250/2000 SB.
OZ po seznámení s rozpočtovým opatření, pravidly rozpočtového provizória a rozpočtovým
výhledem na rok 2007 a 2008 toto projednalo a následně schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání zařazení zaměstnanců v souladu s nařízením č.
330/2003 Sb. Uvedl, že tento bod je nutné projednat, protože při kontrole pracovníky
ekonomického oddělení Královéhradeckého kraje byly zjištěny nedostatky v zařazení zaměstnanců
obce Petrovice. Po projednání tohoto bodu bylo OZ schváleno toto zařazení:
-

účetní obce Petrovice – zařazena do 8. platové třídy, platový stupeň 8, při zachování
zkráceného pracovního úvazku.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

-

zaměstnanec obce Petrovice (pan M. Šaroun) – zařazen do 5. platové třídy, platový stupeň
11. OZ zároveň rozhodlo o snížení pracovního úvazku a to od 1.1.2006 na první čtvrtletí
roku 2006 na dobu 4,5 hodiny denně.
OZ na svém zasedání projednalo a schválilo odměnu zaměstnanci obce p. M. Šarounovi
ve výši 2.000,- Kč za použití soukromé techniky pro účely obce Petrovice.
OZ toto projednalo s schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 3,

PROTI – 2 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 2

3. Místostarosta obce OZ předložil návrh na zabezpečení akce „vánoční posezení“ v Petrovicích.
Tato akce se uskuteční na začátku měsíce prosince 2005 a obec Petrovice by se měla podílet na
zabezpečení této akce jako v roce minulém.
OZ toto projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

4. Starosta obce OZ předložil návrh na vybudování osvětlení na místním hřbitově v Petrovicích.
Uvedl, že záměrem obce je místní hřbitov nasvětlit na dvou až třech místech.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

5. Starosta obce OZ předložil návrh na možné využití nezaměstnaných občanů pro obec Petrovice.
Uvedl, že záměrem obce je využití nezaměstnaných při údržbě a zvelebení obce Petrovice a Kanice.
OZ toto projednalo a zároveň pověřilo starostu obce jednáním na Úřadu práce, aby byly zjištěny
podmínky, za kterých je možné zaměstnat nezaměstnané pro obec Petrovice. Po zjištění těchto
podmínek OZ na svém příštím zasedání rozhodne o možném využití nezaměstnaných pro obec
Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

6. Starosta obce OZ předložil žádost ředitelky MŠ Petrovice, paní H. Krejčové na přerozdělení
hospodářského výsledku MŠ Petrovice.
OZ po seznámení s žádostí ředitelky MŠ Petrovice toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

7.
Starosta obce OZ seznámil se zásadami poskytování dotací z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje, schválených zastupitelstvem Královéhradecké kraje svým usnesením č.
8/430/2005 ze dne 3.11.2005.
OZ po seznámení s tento projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

8. Diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.
Závěrem diskuse starosta obce OZ seznámil s jednáním při odkupu stavebním pozemků. Uvedl,
že při jednání mezi obcí Petrovice a majitelem pozemků byla dojednána dohoda, která umožňuje
panu Jiřímu Karáskovi z Petrovic přednostní výběr jedné z parcel, které odprodal obci Petrovice
pan Hladík Tato parcela bude nabídnuta panu Jiřímu Karáskovi, ale pouze za podmínek, které
stanoví obec Petrovice pro všechny zájemce o stavební parcely.
OZ tuto dohodu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
- rozpočtové opatření za rok 2005, rozpočtové provizórium na rok 2006 a rozpočtový výhled
na rok 2007 a 2008.
- zařazení účetní obce Petrovice – do 8. platové třídy, platový stupeň 8, při zachování
zkráceného pracovního úvazku.
- zařazení zaměstnance obce Petrovice (pan M. Šaroun) – do 5. platové třídy, platový stupeň
11 se snížením pracovního úvazku a to od 1.1.2006 na první čtvrtletí roku 2006 na dobu 4,5
hodiny denně a zároveň schvaluje odměnu zaměstnanci obce p. M. Šarounovi ve výši
2.000,- Kč za použití soukromé techniky pro účely obce Petrovice.
- zabezpečení akce „vánoční posezení“ v Petrovicích.
- návrh na vybudování osvětlení na místním hřbitově v Petrovicích.
- možné využití nezaměstnaných občanů pro obec Petrovice.
- žádost ředitelky MŠ Petrovice, paní H. Krejčové na přerozdělení hospodářského výsledku
MŠ Petrovice.
- program obnovy vesnice.
- dohodu, která umožňuje panu Jiřímu Karáskovi z Petrovic přednostní výběr jedné z parcel,
které odprodal obci Petrovice pan Hladík, ale pouze za podmínek, které stanoví obec
Petrovice pro všechny zájemce o stavební parcely.
OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :
- starostu obce jednáním na Úřadu práce, aby byly zjištěny podmínky, za kterých je možné
zaměstnat nezaměstnané pro obec Petrovice.
Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne: 16.12.2005
......................
Žilka Luboš

........... .......................
Miroslav Šaroun

místostarosta

starosta

