Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
13.5.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

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

ostatní : pan. M. Dzurko
Program zasedání :
1. Projednání a schválení návrhu na vydání Územního plánu obce Petrovice
formou opatření obecné povahy.
2. Projednání žádosti p. Dzurka o pronájem objektu v Petrovicích.
3. Projednání finanční spoluúčasti obce Petrovice na dětském dnu v Petrovicích.
4. Projednání záměru obce Petrovice na prodej pozemků v katastrálním území
Kanice.
5. 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 2.5.2008. 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 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
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení Územního plánu obce Petrovice
formou opatření obecné povahy.
Obecní zastupitelstvo po seznámení s Územním plánem tento projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
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2. Starosta obce OZ předložil k projednání žádost pana M. Dzurka z Petrovic ve věci
pronájmu objektu „márnice“ v Petrovicích.
OZ po vystoupení jmenovaného a diskusi rozhodlo, že před uvedeným pronájmem musí
být vyjasněny právní náležitosti možného pronájmu, kdy po vytvoření návrhu možné smlouvy
o pronájmu obec Petrovice ve věci dále rozhodne.
HLASOVÁNÍ : PRO – 4 , PROTI – 2, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na finanční spoluúčasti obce Petrovice na
dětském dnu v Petrovicích.
OZ po diskusi projednalo a schválilo finanční spoluúčast obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh záměru obce Petrovice na prodej
pozemků v katastrálním území Kanice. Jedná se o prodej pozemků parcelní číslo 877 o
výměře 1062 metrů čtverečních a pozemek číslo 874 o výměře 102 metrů čtverečních.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
OZ schvaluje :
• návrh na vydání Územního plánu obce Petrovice formou opatření obecné
povahy
• finanční spoluúčast obce Petrovice na dětském dnu v Petrovicích.
• záměr obce Petrovice na prodej pozemků v katastrálním území Kanice. Jedná se o
prodej pozemků parcelní číslo 877 o výměře 1062 metrů čtverečních a pozemek
číslo 874 o výměře 102 metrů čtverečních.
OZ pověřuje : Starostu obce jednáním ve věci právních náležitostí možného pronájmu
objektu „márnice“ v Petrovicích.

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 13.5.2008
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

