Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
17.6.2008 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

Program zasedání :
1.
2.
3.
4.

Projednání návrhu na vybudování nového chodníku u místní prodejny.
Projednání návrhu na opravu místní komunikace v obci Kanice.
Projednání akce „tajný výlet “ v Petrovicích.
Projednání návrhu na výkup pozemků a přípravu projektové dokumentace
k parcelám v obci Petrovice.
5. Projednání nájemní smlouvy č. 2177/2008 mezi obcí Petrovice a společností
Rolnická a.s. Králíky.
6. Projednání petice občanů obce Petrovice na omezení provozu na místní komunikaci
v majetku obce.
7. Projednání návrhu na možný pronájem objektu márnice v Petrovicích.
8. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2007.
9. Projednání a schválení rozpočtového opatření obce Petrovice na rok 2008.
10. Projednání návrhu na odměnu ředitelce MŠ Petrovice.
11. Projednání návrhu na odměnu zaměstnanců obce Petrovice.
12. Projednání návrhu na řešení nevyužívaného objektu „nového kravína“ v Petrovicích.
13. Projednání návrhu návrh záměru obce Petrovice na prodej pozemků v katastrálním
území Kanice.
14. Projednání návrhu na zaměstnání osoby evidované na úřadu práce.
15. 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 3.6.2008. 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
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K jednotlivým bodům:
1.
Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na vybudování nového
chodníku u místní prodejny.
OZ po seznámení s tímto návrhem tento projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

2. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na opravu místní komunikace v obci
Kanice. Starosta obce uvedl, že obec Petrovice již opravu silnice projednala a odsouhlasila,
kdy tento návrh pouze doplňuje opravu místní komunikace o opravu poškozených mostků,
zanášených příkopů a jiné technologie úpravy uvedené komunikace.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na finanční spoluúčast obce Petrovice na
tajném zájezdu organizovaném obcí Petrovice.
OZ po diskusi projednalo a schválilo tuto finanční spoluúčast obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na výkup pozemků a přípravu projektové
dokumentace k parcelám v obci Petrovice. Starosta obce uvedl, že se jedná o pozemky za
bývalých objektem dílen Rolnické a.s. Králíky v Petrovicích. Dále uvedl, že projektová
dokumentace by byla zpracovávána kompletně jednou projekční kanceláří.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh nájemní smlouvy č. 2177/2008 mezi obcí
Petrovice a společností Rolnická a.s. Králíky, která se týká pronájmu pozemků.
OZ po seznámení s obsahem uvedené smlouvy tuto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
17.6.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
6. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na projednání petice občanů obce Petrovice
na omezení provozu na místní komunikaci v majetku obce.
OZ po seznámení s obsahem uvedené petice tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
Dále starostu obce pověřilo jednání v této věci.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na možný pronájem objektu márnice
v Petrovicích. Před projednáním OZ seznámil s jednáním ve věci právních náležitostí, kdy
uvedl, že pronájem je možný pouze po stavebním povolení, které se týká vody, elektřiny,
plynu a kanalizace.
Dále OZ podal návrh, na tajné hlasování při projednání tohoto návrhu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5 , PROTI – 2, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Před projednání tajného hlasování zastupitele obce Petrovice seznámil s obsahem
hlasování:
•
•

Kdo je pro pronájem objektu márnice v Petrovicích i za výše uvedených
podmínek – na lístek uvede: „ANO“.
Kdo je proti pronájem objektu márnice v Petrovicích i za výše uvedených
podmínek – na lístek uvede: „NE“.

Po sečtení jednotlivých lístků starostou obce a místostarostou obce bylo OZ rozhodnuto:
•
•

Pro pronájem objektu márnice v Petrovicích – 3 zastupitele.
Proti pronájmu márnice v Petrovicích – 4 zastupitele.

Tímto hlasování OZ rozhodlo, že uvedený objekt márnice se za těchto podmínek nebude
pronajímat.

8. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na projednání a schválení závěrečného
účtu obce Petrovice za rok 2007.
Po seznámení OZ starostou obce se závěrečným účtem obce Petrovice za rok 2007, OZ
závěrečný účtu obce Petrovice za rok 2007 projednalo a schválilo bez výhrad..

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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9. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na projednání rozpočtového opatření obce
Petrovice na rok 2008.
Po seznámení OZ starostou obce s rozpočtovým opatřením obce Petrovice na rok 2008,
OZ rozpočtové opatřením obce Petrovice na rok 2008 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na finanční odměnu ředitelce MŠ
Petrovice ve výši 2.000,-Kč za práci v MŠ Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Místostarosta obce OZ předložil k projednání návrh na finanční odměnu zaměstnancům
obce Petrovice za přípravu vesnice v soutěži „Vesnice roku 2008“.
OZ navrhl výši odměn pro jednotlivé zaměstnance:
• Pan Dzurko Milan – odměna ve výši 1.000,- Kč
• Pan Marjak Peter – odměna ve vši 1.000,-Kč
• Pan Miroslav Šaroun – odměna ve výši 2.000,-Kč
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
12. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na řešení nevyužívaného objektu „nového
kravína“ v Petrovicích. Uvedl, že se jedná o objekt, který již Rolnické družstvo Králíky
nevyužívá a objekt je ve špatné stavu.
OZ po diskusi k tomuto návrhu projednalo a odsouhlasilo pověření starosta obce k jednání
ve věci odstranění nevyužívaného objektu „nového kravína“ v Petrovicích.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na doplnění podmínek, ze kterých bude
obce Petrovice prodej pozemků v katastrálním území Kanice (parcelní číslo 877 o výměře
1062 metrů čtverečních a pozemek číslo 874 o výměře 102 metrů čtverečních) realizovat.
Uvedl, že obec Petrovice bude postupovat podle stejných podmínek jako při minulém
prodeji pozemků, kdy kupec hradí zaměření pozemku, vytvoření smlouvy a veškeré poplatky
za cenu obvyklou v místě. Obec Petrovice při prodeji si zároveň vyhrazuje věcné břemeno,
které se týká místa hlubinného vrtu (zdroje vody) a přístupu k tomuto vrtu.
OZ tyto podmínky projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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14. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na zaměstnání osoby evidované na úřadu
práce. Uvedl, že paní Soňa Bartoníčková z Petrovic, projevila zájem o práci pro obec
Petrovice.
OZ návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

15. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
OZ schvaluje :
• vybudování nového chodníku u místní prodejny.
• opravu místní komunikace v obci Kanice, kdy tento návrh doplňuje opravu místní
komunikace o opravu poškozených mostků, zanášených příkopů a jiné technologie
úpravy uvedené komunikace.
• finanční spoluúčast obce Petrovice na tajném zájezdu organizovaném obcí
Petrovice.
• výkup pozemků a přípravu projektové dokumentace k parcelám v obci, jedná se o
pozemky za bývalých objektem dílen Rolnické a.s. Králíky v Petrovicích.
• nájemní smlouvy č. 2177/2008 mezi obcí Petrovice a společností Rolnická a.s.
Králíky, která se týká pronájmu pozemků.
• omezení provozu na místní komunikaci která je v majetku obce.
• tajné hlasování při projednání návrhu. na možný pronájem objektu márnice
v Petrovicích.
• návrh , že objekt márnice v Petrovicích obec nebude pronajímat.
• závěrečný účet obce Petrovice za rok 2007 bez výhrad.
• rozpočtového opatření obce Petrovice na rok 2008.
• finanční odměnu ředitelce MŠ Petrovice ve výši 2.000,-Kč
• finanční odměnu zaměstnancům obce Petrovice:
- Pan Dzurko Milan – odměna ve výši 1.000,- Kč
- Pan Marjak Petr – odměna ve vši 1.000,-Kč
- Pan Miroslav Šaroun – odměna ve výši 2.000,-Kč
• podmínky, ze kterých bude obce Petrovice prodej pozemků v katastrálním území
Kanice (parcelní číslo 877 o výměře 1062 metrů čtverečních a pozemek číslo
874 o výměře 102 metrů čtverečních) realizovat. Kupec hradí zaměření
pozemku, vytvoření smlouvy a veškeré poplatky za cenu obvyklou v místě. Obec
Petrovice při prodeji si zároveň vyhrazuje věcné břemeno, které se týká místa
hlubinného vrtu (zdroje vody) a přístupu k tomuto vrtu.
• zaměstnání osoby evidované na úřadu práce, kdy se jedná o paní Soňu
Bartoníčkovou z Petrovic.
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OZ pověřuje :
• Starostu obce jednáním ve věci na omezení provozu na místní komunikaci v majetku
obce.
• Starostu obce k jednání ve věci odstranění nevyužívaného objektu „nového kravína“
v Petrovicích.
Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 17.6.2008
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

