Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 20.11.2007 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., Stanislav Janáček

ostatní :

Program zasedání :
1. Projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2008.
2. Projednání s schválení strategie rozvoje mikroregionu Novobydžovsko.
3. Projednání a schválení delegování pověřené osoby na mimořádnou
valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a.s., která se koná dne 5.12.2007.
4. Projednání a schválení akce plavání ve sportovním areálu Všestary.
5. 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 5.11.2007
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 6 zastupitelů , tj. 100 % zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Závěr OZ seznámil s plněním úkolů z minulého zasedání OZ:
- starosta obce Petrovice OZ informoval o zajištění projektové dokumentace k topení v MŠ
Petrovice, která byla již zadána.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ -O
K jednotlivým bodům:

1. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na schválení rozpočtového provizoria na
rok 2008. Po předložení tohoto návrhu předal slovo p. Zubrové - účetní obce Petrovice, která
OZ seznámila s nutností vytvoření rozpočtového provizoria na rok 2008, podle kterého obec
hospodaří do schválení nového rozpočtu na rok 2008.
OZ rozpočtové provizorium obce Petrovice na rok 2008 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

2. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání s schválení strategie rozvoje mikroregionu
Novobydžovsko, kterého jsme členem. Jedná se o strategii rozvoje mikroregionu v letech
2007 – 2015.
Po seznámí s obsahem uvedené strategie OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 ,PROTI – 1, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
3. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení delegování pověřené osoby
na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,
která se koná dne 5.12.2007.
OZ tento návrh projednalo a schválilo pověření starosty obce Petrovice – pana M.
Šarouna zastupováním obce Petrovice na mimořádné valné hromadě společnosti Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a.s., která se koná dne 5.12.2007.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
4. Místostarosta obce OZ předložil návrh na projednání akce plavání ve sportovním areálu
Všestary. Plavání pro naše děti by se mělo uskutečnit v měsíci prosinec 2007, kdy obec
Petrovice bude hradit pronájem bazénu.
OZ tento návrh projednalo a schálilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
5. Diskuse – v diskusi vystoupil místostarosta obce s tím, aby byla projednána pracovní doba
zaměstnance obce Petrovice pana M. Šarouna v zimním období.
OZ po diskusi rozhodlo, že pracovní doba pracovníka bude zachována ve výši
šesti hodinové denní pracovní doby. OZ takto rozhodlo z důvodu nutného projednání
projektových záměrů obce a stanovilo starostovi obce tyto úkoly na zimní období :
•
•
•

zajištění kolaudace pro místní vodovod v části obce Kanice a vytvoření a předání
smluv pro využívání užitkové vody v Kanicích.
zajištění realizace nových stavebních parcel v části obce za hřbitovem.
příprava a zadání projektové dokumentace k novým stavebním parcelám.
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OZ schvaluje :
-

-

rozpočtové provizorium na rok 2008.
strategii rozvoje mikroregionu Novobydžovsko v letech 2007 – 2015
pověření starosty obce Petrovice – pana M. Šarouna zastupováním obce Petrovice na
mimořádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,
která se koná dne 5.12.2007.
akci plavání ve sportovním areálu Všestary
zachování šesti hodinové denní pracovní doby zaměstnance obce Petrovice, pana
M. Šarouna.

OZ Bere na vědomí : obsah stížnosti pana R. Borůvky z části obce Kanice, která se týká
místní účelové komunikace v této části obce.
OZ Pověřuje: starostu obce
•
•
•

zajištěním kolaudace pro místní vodovod v části obce Kanice a vytvořením a
předáním smluv pro využívání užitkové vody v Kanicích.
zajištěním realizace nových stavebních parcel v části obce za hřbitovem.
přípravou a zadáním projektové dokumentace k novým stavebním parcelám.

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 22.11.2007
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

