Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast dle prezenční listiny :

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan,
Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

ostatní : Krátký J. Borůvka R.

Program zasedání :

1. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2007.
2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2006 a
výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice.
3. Projednání a schválení příspěvku na lyžařský výcvik ZŠ Skřivany.
4. Projednání rekonstrukce čistírny odpadních vod v Petrovicích.
5. Projednání návrhu na zaměstnávání osob evidovaných na úřadu práce
pro obec Petrovice.
6. Projednání informace na možný převod kostela v Petrovicích na obec
Petrovice.
7. Projednání finanční spoluúčasti obce Petrovice na žádosti MŠ Petrovice
na vybudování dětského hřiště v areálu MŠ Petrovice a dalšího
nápravného opatření v prostorách MŠ Petrovice.
8. Projednání nového svozu komunálního odpadu obce Petrovice.
9. Projednání ceny za domovní odpad a psy.
10.Projednání schválení dodatečné žádosti o dotaci na úroky z úvěru.
11.Projednání návrhu na přihlášení obce Petrovice do soutěže vesnice roku
2007.
12.Projednání návrhu na proplacení příspěvků hasičům obce Petrovice.
13.Projednání návrhu na delegování starosty obce na valnou hromadu
společnosti VAK HK, a.s. dne 6.6.2007.
14.Projednání návrhu místostarosty obce na zvýšení pracovní doby
zaměstnance obce.
15.Seznámení OZ se stížností pana Mg. Tomana.
16.Diskuse

K jednotlivým bodům :
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní , oznámil , že mimořádné veřejné
zasedání bylo předem ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem, vyvěšeno dne 27.2.2007
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%.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O

K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil OZ k projednání návrh rozpočtu na rok 2007. Členy OZ
seznámil s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu, kdy členům OZ byl pro rok 2007
předložen vyrovnaný rozpočet ve výdajích i příjmech v celkové výši 4 396 700,-Kč.
Po diskusi byl takto předložený rozpočet OZ schválen.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0

2. Starosta obce OZ předložil OZ návrh na projednání a schválení závěrečného účtu obce
Petrovice za rok 2006 a výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice. Po seznámení
s tímto bodem starosta obce předal slovo účetní obce p. Zubrové, která OZ seznámila stavem
závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2006 a zprávou o výsledku hospodaření obce
Petrovice za rok 2006, kdy přezkoumání provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor ekonomický, oddělení kontroly obcí a analýz. Po seznámení s touto zprávou OZ tuto
zprávu a závěrečný účet projednalo a následně schválilo s výhradou.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
3. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení příspěvku na lyžařský výcvik
ZŠ Skřivany. Jedná se o příspěvek 300,- Kč na žáka, což pro obec Petrovice činí 1.800,- Kč.
OZ tento návrh projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0

4. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání rekonstrukce čistírny odpadních vod
v Petrovicích. Konstatoval, že dmychadla u čistící stanice v Petrovicích jsou ve špatné stavu a
zařízení je velmi energeticky náročné. OZ seznámil s jednotlivými nabídkami na rekonstrukci
tohoto zařízení, kdy se jednalo o opravu stávajícího nebo dodávku nového dmychadla pro
ČOV s úpravou elektroinstalace.

OZ po seznámení s jednotlivými nabídkami rozhodlo, o celkové opravě čistící stanice,
která se bude týkat nového dmychadla pro ČOV a úpravu elektroinstalace při
předpokládaných nákladech 68.800,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
5. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání zaměstnávání osob evidovaných na
úřadu práce pro obec Petrovice. Konstatoval, že zaměstnávání osob evidovaných na úřadu
práce je výhodné z finančního hlediska a zejména prospívá při údržbě obce Petrovice.
OZ po diskusi rozhodlo o možném zaměstnání až tří osob evidovaných na úřadu práce,
kdy pověřilo starostu obce jednáním s úřadem práce v této věci.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
6. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání informace na možný převod kostela
v Petrovicích na obec Petrovice. Konstatoval, že již jednal s představiteli církve, kdy z jejich
strany byla předložena nabídka na možný převod kostela v Petrovicích na obec Petrovice za
velmi výhodných podmínek.
OZ po diskusi, ve které byly předloženy argumenty pro i proti převodu kostela
v Petrovicích rozhodlo, že starosta obce Petrovice má i nadále vést konkrétní jednání o
podmínkách převodu kostela v Petrovicích, protože kostel je naší nejvýznamnější památkou a
ze strany církve není zájem o nutnou opravu fasády i střechy.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
7. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání finanční spoluúčasti obce Petrovice na
žádosti MŠ Petrovice na vybudování dětského hřiště v areálu MŠ Petrovice a dalšího
nápravného opatření v prostorách MŠ Petrovice.
Konstatoval, že vedení MŠ předloží projekt na vybudování dětského hřiště v areálu MŠ
Petrovice při předpokládaných celkových nákladech do 50. 000,-Kč. Při této realizaci je
nutná spoluúčast zřizovatele školky, kterým je obec Petrovice. OZ po diskusi rozhodlo, že na
tomto projektu se bude podílet částkou 20.000 až 25.000,- Kč.
Dále starosta obce OZ seznámil s žádostí ředitelky MŠ Petrovice paní Tomášová na
zakoupení:
1. stolečků a židliček , které neodpovídají současným hygienickým normám.
2. většího psacího stolu do ředitelny
a
3. vymalování třídy MŠ
4. oplocení MŠ.
OZ tuto žádost projednalo a následně schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
8. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání nového svozu komunálního odpadu obce
Petrovice. Konstatoval, že vzhledem k plánu obce Petrovice na separaci odpadu je nutné na
sběrném dvoře v Petrovicích instalovat nádoby na separaci odpadu pro plast, sklo a papír.
Svoz tohoto odpadu a dalšího nebezpečného odpadu bude zajišťovat ASA Lodín.
OZ starostu pověřilo jednání se spol. ASA Lodín na zajištění separace a odvozu odpadu.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0

9. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání ceny za domovní odpad a psy. Uvedl, že
po rozúčtování nákladů za provoz systému shromažďování , sběru , přepravy , třídění
,využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Petrovice v roce minulém podle § 10
b, odst.3 písm. a , b , zákona č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích , v obci Petrovice a
Kanice , předkládá k projednání poplatek na rok 2007 ve výši 350 ,- Kč./ osobu / a rok pro
fyzickou osobu, která má v obci Petrovice a Kanice trvalý pobyt a stavbu sloužících
k individuální rekreaci na území obce Petrovice a Kanice , ve kterých není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.
Dále byl OZ navržen k projednání návrh poplatku ze psa ve výši 50,- Kč za jednoho psa a
za každého dalšího 75,-Kč.
OZ tyto poplatky projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
10. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení dodatečné žádosti o dotaci
na úroky z úvěru. Konstatoval, že vzhledem k rozšíření dotačního titulu z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje obec Petrovice předložila žádost o dotaci na úroky z úvěrů.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
12 . Starosta obce OZ předložil návrh na projednání proplacení příspěvků hasičům obce
Petrovice. Konstatoval, že se jedná o poplatky ve výši 1 775,-Kč.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
13. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání delegování na valnou hromadu
společnosti VAK HK, a.s. dne 6.6.2007. OZ tento návrh projednalo a schválilo pověření
starosty obce Petrovice na zastupování obce na této valné hromadě.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
14. Místostarosta obce Petrovice OZ předložil návrh na zvýšení pracovní doby zaměstnance
obce v souvislosti se zvýšenou údržbou obce Petrovice a Kanice. OZ tento návrh projednalo a
následně schválilo zvýšení pracovní doby pro zaměstnance obce na 6 hodin denně od měsíce
dubna 2007.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – O, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -0
15. Starosta obce OZ seznámil s obsahem stížností pana Mg. Tomana z Kanice. Obsahem
stížnosti byl požadavek občana na opravu místní komunikace, zlepšení autobusového spojení
jako před rokem 1990, vybudování kanalizace, městského vodovodu a plynofikace. OZ po
diskusi k této stížnosti se jednoznačně vyjádřilo, že tyto požadavky nejsou ve finančních
možnostem obce Petrovice.
Obec Petrovice již na svém minulém zasedání rozhodla, že v části obce Kanice bude letos
instalováno chlórovací zařízení a bude požádáno o kolaudaci místního vodovodu. Dále v této
části po obdržení dotace z KÚ HK bude opravena místní komunikace. OZ dále přítomným

občanům obce Kanice nabídlo veřejnou diskusi se zastupitelstvem obce o dalším fungování
ve vztahu k této části obce.
16 . Diskuse probíhala vždy ke každému bodu.
OZ schvaluje :
- návrh rozpočtu na rok 2007, pro rok 2007 vyrovnaný ve výdajích i příjmech
v celkové výši 4 396 700,-Kč.
- zprávu a závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou.
- příspěvek pro naše děti na lyžařský výcvik ZŠ Skřivany, což pro obec Petrovice činí
1.800,- Kč.
- rekonstrukci čistírny odpadních vod v Petrovicích.
- zaměstnávání osob evidovaných na úřadu práce pro obec Petrovice.
- finanční spoluúčast obce Petrovice na žádosti MŠ Petrovice na vybudování dětského
hřiště v areálu MŠ Petrovice a další nápravného opatření v prostorách MŠ Petrovice.
- svoz tříděného komunálního odpadu obce Petrovice f. ASA Lodín.
- poplatek na rok 2007 ve výši 350 ,- Kč./ osobu / a rok pro fyzickou osobu, která má
v obci Petrovice a Kanice trvalý pobyt a stavbu sloužících k individuální rekreaci na
území obce Petrovice a Kanice , ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. Poplatek ze psa ve výši 50,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího
75,-Kč.
- předložení žádosti o dotaci na úroky z úvěru z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje.
- proplacení příspěvků hasičům obce Petrovice ve výši 1 775,-Kč.
- delegování starosty obce na valnou hromadu společnosti VAK HK, a.s. dne 6.6.2007.
- zvýšení pracovní doby pro zaměstnance obce na 6 hodin denně od měsíce dubna 2007.
OZ Bere na vědomí :
-

informaci starosty obce na možný převod kostela v Petrovicích na obec Petrovice.
obsah stížností pana Mg. Tomana z Kanic.

OZ Pověřuje:
- starostu obce Petrovice vést konkrétní jednání o podmínkách převodu kostela
v Petrovicích.
- starostu obce zastupováním obce Petrovice na valné hromadě společnosti VAK HK,
a.s. dne 6.6.2007.
Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel ........................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 19.12.2007
Žilka Luboš...................................
místostarosta

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

