Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 23.6.2006
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

Ostatní : paní Kateřina Tomášová – vybraný uchazeč z konkurzu na místo ředitelky MŠ Petrovice.
Omluvena:
Program zasedání :
1. Schválení závěrečného účtu za rok 2005.
2. Schválení rozpočtového opatření.
3. Schválení příspěvku SDH Petrovice.
4. Projednání mzdy zaměstnance školky v MŠ Petrovice.
5. Projednání návrhu na vyhloubení zanesených příkopů v Kanicích.
6. Projednání návrhu na výstavbu informační tabule v Petrovicích.
7. Projednání návrhu na zakoupení motorové pily.
8. Projednání návrhu na zakoupení daru pro odcházející ředitelku MŠ.
9. Projednání návrhu na zakoupení dresů pro naši mládež.
10. Seznámení OZ se schváleným desetiletým těžebním plánem.
11. Představení nové ředitelky MŠ Petrovice.
12. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Petrovice pro podzimní komunální volby
v roce 2006
13. 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 6.6.2006.
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 daných na zasedání OZ ze dne 14.4.2006.
-

starosta obce spolu s účetní obce paní Zubrovou OZ seznámily s podmínkami, za kterých
jsou zaměstnáni pracovníci z Úřadu práce.
místostarostu obce OZ seznámil s průběhem tajného zájezdu .

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

1. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2005. Poté předal slovo
účetní obce M. Zubrové, která OZ seznámila se závěrečným účtem obce za rok 2005.
OZ závěrečný účet projednalo a schválilo s výhradami.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

2. Starosta obce OZ předložil návrh na schválení rozpočtového opatření. Rovněž po předložení
tohoto návrhu předal slovo účetní obce M. Zubrové, která OZ seznámila s rozpočtovým opatřením.
OZ rozpočtové opatření projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

3. Starosta obce OZ předložil návrh na proplacení příspěvku SDH Petrovice při okrskové soutěži.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

4. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání mzdy zaměstnance MŠ Petrovice. Jedná se o
mzdu školnice v MŠ Petrovice, která je na vedlejší pracovní úvazek zaměstnána jako topič v MŠ.
OZ tento návrh projednalo a rozhodlo, že starosta obce povede nejprve jednání se školskými úřady,
aby byly vyjasněny pracovně právní vztahy a na základě tohoto jednání bude rozhodnuto v této
věci.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

5.
Starosta obce OZ předložil návrh na projednání návrhu na vyhloubení zanesených příkopů
v Kanicích. OZ v diskusi rozhodlo, že vyhloubení příkopů lze provést pouze majitelem a to f.
Správa a údržba silnic. Pověřilo starostu a místostarostu obce, aby ve věci jednali s uvedenou
firmou.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

6.
Starosta obce OZ seznámil s návrhem na výstavbu informační tabule v Petrovicích. OZ
seznámil se záměrem obce, kdy by před OÚ měla být umístěna dřevená informační tabule, která
bude obsahovat informace o obci. Dále OZ rozhodlo, že podobná informační tabule bude umístěna i
v obci Kanice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

7. Starosta obce OZ seznámil s návrhem na zakoupení motorové pily. Uvedl, že motorová pila
bude sloužit pro účely obce při údržbě zeleně v obci.

OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

8. Starosta obce OZ předložil návrh na zakoupení daru pro odcházející ředitelku MŠ paní H.
Krejčovou.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

9. Starosta obce OZ předložil návrh na zakoupení dresů pro naši mládež. Uvedl, že by se mělo
jednat o dresy, které budou sloužit pro mládež z Petrovic při sportovních soutěžích i při požárním
sportu.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

10. Starosta obce seznámil OZ se schváleným desetiletým těžebním plánem obce Petrovice.
OZ schválený desetiletý těžební plánem projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7,

PROTI – O ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

11. Starosta obce OZ představil novou ředitelku MŠ Petrovice a to paní Kateřinu Tomášovou, která
vzešla jako vítěz z výběrového řízení dne 21.6.2006. Jmenovaná OZ seznámila se svým konceptem
rozvoje MŠ v Petrovicích.

12. Diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :

-

závěrečný účet za rok 2005.
rozpočtového opatření.
proplacení příspěvku SDH Petrovice
výstavbu informační tabule v Petrovicích a Kanicích.
zakoupení motorové pily.
zakoupení daru pro odcházející ředitelku MŠ paní H. Krejčovou.
zakoupení dresů pro naši mládež.
desetiletý těžební plán obce Petrovice.

OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :
-

starostu obce jednáním se školskými úřady, aby byly vyjasněny pracovně právní vztahy a
na základě tohoto jednání bude rozhodnuto o mzdě školnice, resp., topičky v MŠ Petrovice.
starostu a místostarostu obce jednáním s firmou Správa a údržba silnic, ve věci vyhloubení
příkopů v Kanicích.

Zapsal : Žilka Luboš .......................................

Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne: 27.6.2006

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

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

