Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
13.3.2008 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 : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání :
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání a schválení rozpočtu obce Petrovice na rok 2008.
Projednání a schválení poplatků za komunální odpad a psy.
Projednání a schválení proplacení příspěvků hasičům z Petrovic.
Projednání a schválení programu rozvoje obce Petrovice na rok 2008.
Projednání a schválení vnitřní směrnice obce Petrovice o zadávání
veřejných zakázek.
6. Projednání a schválení opravy sociálního zařízení
na poště
v Petrovicích.
7. Projednání a schválení Smlouvy o partnerství mezi obcí Petrovice a
městem Nový Bydžov.
8. Projednání a schválení návrhu na úpravu veřejného prostranství
v Petrovicích.
9. Projednání a schválení návrhu Smlouvy s odběrateli užitkové vody
v Kanicích.
10.Projednání cenové nabídky na odprodej parcel v Petrovicích.
11.Projednání oprava cesty v Kanicích.
12.Projednání Smlouvy o nájmu hrobového místa.
13.Projednání spolufinancování projektu na úpravu zahrady v MŠ
Petrovice.
14.Projednání návrhu na zlepšení počítačového vybavení pro potřeby
účetní obce Petrovice.
15.Projednání návrhu na účast obce Petrovice v soutěži Vesnice roku
2008.
16.Projednání návrhu na schválení účtování odpisů majetku MŠ
Petrovice.
17.Diskuse

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 26.2.2008.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 % zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke
každému projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Závěr OZ starosta seznámil s plněním úkolů z minulého zasedání OZ:
• uvedl, že místní vodovod v části obce Kanice je již kolaudován a rovněž jsou
vytvořeny smlouvy pro využívání užitkové vody v Kanicích.
• dále OZ seznámil s přípravou s realizací nových stavebních parcel v části obce za
hřbitovem a přípravou projektové dokumentace k novým stavebním parcelám.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh rozpočtu obce Petrovice na rok
2008, který je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 4. 902 680,- Kč.
OZ po seznámení s jednotlivými položkami rozpočtu, rozpočet 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 Obecně závazné vyhlášky č.
1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
OZ tuto vyhlášku projednalo a schválilo, s poplatkem ve výši 350,- Kč za komunální
odpad za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice a poplatkem ve
výši 350,- Kč za fyzickou osobu, která vlastní nemovitost sloužící k individuální rekreaci.
Zároveň odsouhlasilo poplatek ze psa, který činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého
(dalšího) psa 75,- Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 ,PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
3. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání a schválení proplacení příspěvků hasičům
z Petrovic ve výši 1 562,- Kč.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení programu rozvoje obce Petrovice na
rok 2008. OZ předložil hlavní akce programu rozvoje v obci Petrovice na rok 2008. :
1. zasíťování stavebních parcel v Petrovicích a příprava projektové dokumentace
pro nové stavení parcely.
2. oprava budovy mateřské školky v Petrovicích.
3. spolufinancování opravy kostela v Petrovicích.
4. dokončení opravy cesty v Kanicích a úprava veřejného prostranství.

5. úprava veřejného prostranství obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

5. Starosta OZ předložil k projednání a schválení vnitřní směrnici č. 1 obce Petrovice o
zadávání veřejných zakázek.
OZ tuto směrnici projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0
6. Starosta OZ předložil k projednání a schválení návrh na opravu sociálního zařízení na
poště v Petrovicích, kde dochází k prosakování odpadu. Dále uvedl, že poštovní úřad
v Petrovicích sídlí v budově, která je v majetku obce.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení, zda-li OZ obce Petrovice souhlasí
s partnerstvím v projektu Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko a
umístěním odpočinkového místa na poz. p. č. 770.
Za tímto účelem předložil ke schválení:
• Dohodu o partnerství mezi Společnou Cidlinou, o. s. zastoupenou Jiřím Šustrem,
předsedou, se sídlem Nepolisy č. p. 75, IČO 26662779 a obcí Petrovice , zastoupenou
p. Miroslavem Šarounem, starostou, se sídlem Petrovice č. p. 70, IČO 26930l
• Nájemní smlouvu mezi obcí Petrovice , zastoupenou p. Miroslavem Šarounem,
starostou, se sídlem Petrovice č. p. 70, IČO 269301 a Společnou Cidlinou, o. s.
zastoupenou Jiřím Šustrem, předsedou, se sídlem Nepolisy č. p. 75, IČO 26662779.
• Smlouvu o smlouvě budoucí darovací (vč. darovacích smluv)
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta OZ předložil k projednání a schválení návrhu na úpravu veřejného prostranství
v Petrovicích. Předložil k projednání návrh na :
• úpravu prostranství před budovou obecního úřadu v Petrovicích
• výsadbu zeleně v Petrovicích
• nátěr fasády hasičské zbrojnice a čekárny v Petrovicích.
• zároveň pověřilo místostarostu obce Petrovice, aby zajistil cenovou nabídku na nové
kancelářské vybavení kanceláře OÚ Petrovice, která by se realizovala do soutěže
Vesnice roku 2008.
Tento návrh OZ projednalo s schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

9. Starosta OZ předložil k projednání a schválení návrhu Smlouvy s odběrateli užitkové vody
v Kanicích.
OZ po seznámení s touto smlouvu to projednalo s schválilo.

V souvislosti s touto smlouvou OZ předložil návrh na projednání výše paušální sazby
za odběr 1 m3 užitkové vody – ve výši 10,-Kč/1 m3. Výše paušální sazby byla vyčíslena po
porovnání zjištěných nákladů, které souvisí s odběrem užitkové vody.
Tento návrh OZ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ přednesl návrh na projednání cenové nabídky na odprodej parcel
v Petrovicích. Konstatoval, že záměrem obce Petrovice je v tomto roce po zasíťování
pozemků, tyto pozemky již odprodat jednotlivým zájemcům.
OZ po diskusi předběžně projednalo cenovou nabídku na odprodej uvedených parcel a
schválilo finanční částku 200,- Kč/1m2, která bude určující při jednání se zájemci.

HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 2
11. Starosta obce OZ předložil návrh na opětovné projednání opravy cesty v Kanicích.
Konstatoval, že tento návrh předkládá na základě sdělení zhotovitele stavby o možnosti
kvalitnější opravy cesty.
OZ po diskusi rozhodlo, že před vlastním schválení opravy cesty v Kanicích vedení obce a
případní zájemci z řad občanů zjistí kvalitu opravované vozovky přímo na místě, kdy po
posouzení uvedené opravy a posouzení cenového zvýšení rozhodne o této variantě opravy
cesty v Kanicích.
Tento návrh OZ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání Smlouvy o nájmu hrobového místa
uzavřené podle § 25 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 479/2001 Sb.
Starosta obce OZ seznámil s obsahem této smlouvy a předložil k diskusi obsah Předmětu
smlouvy – Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:
OZ po diskusi k obsahu smlouvy projednalo a schválilo tyto poplatky:
Urnový hrob, jednohrob
• cena za nájemné (urnový hrob,jednohrob) 20,-Kč/rok
• služby s nájmem spojené
10,-Kč/rok
Dvojhrob
• cena za nájemné (dvojhrob)
30,-Kč/rok
• služby s nájmem spojené
10,-Kč/rok
Hrobka
•
•

cena za nájemné (hrobka )
služby s nájmem spojené

17,-Kč/rok/1m2.
10,-Kč/rok

Dále OZ rozhodlo, že tato výše poplatků bude vybírána na základě uvedené smlouvy
od roku 2008.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

13. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání financování projektu na úpravu zahrady
v MŠ Petrovice. Konstatoval, že ředitelka MŠ Petrovice připravuje projekt pro grantové řízení
na úpravu zahrady v MŠ Petrovice.
OZ při diskusi tomuto projektu vyjádřilo plnou podporu, kdy projednalo a schválilo
proplacení projektu úpravy zahrady v MŠ Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předložil návrh na zlepšení počítačového vybavení účetní obce
Petrovice. Konstatoval, že účetní obce řadu finančních operací provádí z místa svého trvalého
bydliště z osobního počítače, a proto předkládá návrh na zakoupení notebuku pro potřeby
účetní obce. Uvedl, že stávající počítač by byl využit pro potřeby MŠ v Petrovicích.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předložil návrh na účast obce Petrovice v soutěži Vesnice roku 2008.
OZ tento návrh podpořilo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Starosta obce OZ předložil návrh na projednání schválení účtování odpisů majetku MŠ
Petrovice. Po diskusi OZ projednalo a schválilo, že obce Petrovice jako zřizovatel MŠ
Petrovice nebude hradit odpisy majetku MŠ.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

17. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.

OZ schvaluje :
-

-

-

-

-

-

návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2008, který je navržen jako vyrovnaný s příjmy
a výdaji ve výši 4. 902 680,- Kč.
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
2/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (s poplatkem ve výši 350,- Kč
za komunální odpad za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice a
poplatkem ve výši 350,- Kč za fyzickou osobu, která vlastní nemovitost sloužící
k individuální rekreaci).
poplatek ze psa, který činí: první pes 50,-Kč, druhý a další pes 75,- Kč.
proplacení příspěvků hasičům z Petrovic ve výši 1 562,- Kč.
hlavní akce programu rozvoje v obci Petrovice na rok 2008.
• zasíťování stavebních parcel v Petrovicích a příprava projektové dokumentace
pro nové stavení parcely.
• oprava budovy mateřské školky v Petrovicích.
• spolufinancování opravy kostela v Petrovicích.
• úprava veřejného prostranství obce Petrovice.
• dokončení opravy cesty v Kanicích a úprava veřejného prostranství.
vnitřní směrnici č. 1 obce Petrovice o zadávání veřejných zakázek.
opravu sociálního zařízení na poště v Petrovicích.
zastupitelstvo obce Petrovice souhlasí s partnerstvím v projektu Turistická
informační síť Novobydžovsko a Chlumecko a umístěním odpočinkového místa
na poz. p. č. 770.
Dohodu o partnerství mezi Společnou Cidlinou, o. s. zastoupenou Jiřím Šustrem,
předsedou, se sídlem Nepolisy č. p. 75, IČO 26662779 a obcí Petrovice , zastoupenou
p. Miroslavem Šarounem, starostou, se sídlem Petrovice č. p. 70, IČO 26930l
Nájemní smlouvu mezi obcí Petrovice , zastoupenou p. Miroslavem Šarounem,
starostou, se sídlem Petrovice č. p. 70, IČO 269301 a Společnou Cidlinou, o. s.
zastoupenou Jiřím Šustrem, předsedou, se sídlem Nepolisy č. p. 75, IČO 26662779.
Smlouvu o smlouvě budoucí darovací ( vč. darovacích smluv)
úpravu veřejného prostranství v Petrovicích.
• úpravu prostranství před budovou obecního úřadu v Petrovicích
• výsadbu zeleně v Petrovicích
• nátěr fasády hasičské zbrojnice a čekárny v Petrovicích.
• zároveň pověřilo místostarostu obce Petrovice, aby zajistil cenovou nabídku
na nové kancelářské vybavení kanceláře OÚ Petrovice, která by se realizovala
do soutěže Vesnice roku 2008.
návrh Smlouvy s odběrateli užitkové vody v Kanicích a výši paušální sazby za
odběr 1 m3 užitkové vody – ve výši 10,-Kč/1 m3.
předběžnou cenovou nabídku na odprodej uvedených parcel, která činí 200,- Kč/1m2
(určující cena pro jednání se zájemci).
opravu cesty v Kanicích (kvalitnější povrch) po posouzení cenového zvýšení opravy
cesty v Kanicích a zjištění kvality opravovaných vozovek.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
OZ schvaluje :
-

návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené podle § 25 zákona 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. a schválilo
tyto poplatky:
•
•
•
•
•
•

-

Urnový hrob, jednohrob
cena za nájemné (urnový hrob,jednohrob) 20,-Kč/rok
služby s nájmem spojené
10,-Kč/rok
Dvojhrob
cena za nájemné (dvojhrob)
30,-Kč/rok
služby s nájmem spojené
10,-Kč/rok
Hrobka
cena za nájemné (hrobka )
17,-Kč/rok/1m2.
služby s nájmem spojené
10,-Kč/rok

zakoupení notebuku pro potřeby účetní obce.
účast obce Petrovice v soutěži Vesnice roku 2008.
obce Petrovice jako zřizovatel MŠ Petrovice nebude hradit odpisy majetku MŠ
Petrovice.

OZ Bere na vědomí :
OZ Pověřuje: starostu obce

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 14.3.2008
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

