Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 8.6.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

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

omluvena : Janáček S.,
ostatní : pan Krátký, paní Krátká, paní Součková, pan Borůvka, pan Druzko
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Projednání mimořádné situace p. M. Dzurky.
Projednání řešení odpadového hospodářství v Kanicích.
Seznámení OZ s termínem příjezdu komise „ Vesnice roku 2007“.
Projednání organizace dětského dne v Petrovicích.
Projednání odkupu zahrady panem Doubravou z Petrovic.
Diskuse.

K jednotlivým bodům :

1. 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 1.2007
Konstatoval , že OZ je usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 86 % 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 6 zastupitelů , tj. 100%.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O

K jednotlivým bodům:
2. Starosta obce OZ předložil k projednání žádost o projednání mimořádné bytové situace u
pana Milana Dzurky. Jelikož jmenovaný byl přítomen OZ seznámil se svojí bytovou situaci,
kdy konstatoval, že po prodeji bytovky musí vyklidit byt a v současné době nemá bydlení a
proto žádá obec o pomoc.
OZ po diskusi panu M. Duzkovi předložilo dvě nabídky:
• Nabídku na pomoc při jednání s vedením Rolnická a.s. Králíky ohledně ubytování na
ubytovně v Petrovicích.
• Nabídku na nouzové dočasné bydlení v objektu tzv.“márnice“ u hřbitova
v Petrovicích, kdy smlouva bude vytvořena až po odmítnutí první nabídky a bude
předložena před podpisem k projednání oběma stranám.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na řešení odpadového hospodářství
v Kanicích. Starosta obce OZ seznámil s obsahem pracovní schůzky, která se konala dne 7.5.
2007 v budově OÚ Petrovice. Byl vznesen návrh na zrušení stávajícího kontejneru a jako
náhrada bylo navrženo :
• řešení odpadového hospodářství umístěním popelnic
• umístění kontejneru od společnosti ASA Lodín
• odvoz komunálního odpadu na sběrný dvůr v Petrovích.
Po diskusi s přítomnými OZ nejprve hlasovalo o návrhu starosty obce:
Odpadové hospodářství v části obce Kanice se bude řídit názorem občanů trvale
přihlášených.
HLASOVÁNÍ : PRO – 4 , PROTI – 1 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 1
Po odsouhlasení tohoto znění návrhu byl OZ předložen návrh:
Většiny trvale bydlících v části obce Kanice na řešení odpadového hospodářství v Kanicích
pomocí popelnic a to od začátku roku 2008. Do této doby bude uzavřena smlouva mezi
občany Kanic a společností řešící odpadové hospodářství, kdy obec Petrovice popelnice hradit
nebude.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 1

4. Místostarosta obce OZ předložil návrh na projednání organizace dětského dne
v Petrovicích, který se uskuteční dne 9. června 2007 na hřišti v Petrovicích. Předložil návrh
na hrazení občerstvení pro děti a pronájem skákacího hradu.
Po diskusi OZ tento návrh byl projednáno a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

5. Starosta obce OZ předložil návrh na odkup zahrady panem E. Doubravou z Petrovic.
Uvedl, že se jedná o zahradu za domem pana Doubravy, kdy doposud byl vztah mezi
jmenovaným a obcí Petrovice řešen nájemní smlouvou.
Po diskusi OZ schválilo, že panu E. Doubravovi bude předložena finanční nabídka na
odkup zahrady za podmínek, které budou stejné jako při předcházejícím odprodeji majetku
obce Petrovice.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
OZ schvaluje :
•
•

•
•
•
•

nabídku na pomoc při jednání s vedením Rolnická a.s. Králíky ohledně ubytování na
ubytovně v Petrovicích.
nebo
nabídku na nouzové dočasné bydlení v objektu tzv.“márnice“ u hřbitova v Petrovicích,
kdy smlouva bude vytvořena až po odmítnutí první nabídky a bude předložena před
podpisem k projednání oběma stranám.
návrh starosty obce: odpadové hospodářství v části obce Kanice se bude řídit
názorem občanů trvale přihlášených.
řešení odpadového hospodářství v Kanicích pomocí popelnic a to od začátku roku
2008. Do této doby bude uzavřena smlouva mezi občany Kanic a společností řešící
odpadové hospodářství, kdy obec Petrovice popelnice hradit nebude.
návrh na hrazení občerstvení pro děti a pronájem skákacího hradu při dětském dnu
v Petrovicích.
finanční nabídku na odkup zahrady za podmínek, které budou stejné jako při
předcházejícím odprodeji majetku obce Petrovice.

OZ Bere na vědomí :
Seznámení starosty obce OZ s termínem příjezdu komise „ Vesnice roku 2007“, která naši
obec navštíví dne 19.června 2007.
OZ Pověřuje:
- místostarostu obce zajištění dětského dne v Petrovicích .
- starostu obce vytvořením finanční nabídka na odkup zahrady p. Doubravou.

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 24.5.2007
Žilka Luboš...................................
místostarosta obce

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

OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem občanům že veřejná diskuse s občany proběhne
v budově Klubu přátel Petrovic.

Dne : 15. června 2007 od 18.30 hod

Program zasedání:
Zahájení
2. Seznámení občanů v činností obce Petrovice od prosince 2006 do
současné
doby.
3. Seznámení občanů s připravovanými akcemi na nadcházející období.
4. Projednání pomoci občanů s přípravou na soutěž „Vesnice roku“.
5. Diskuse

............................................
starosta

Vyvěšeno dne : 11.6.2007

