Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
25.7. 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,

Omluven : Stanislav Janáček

Program zasedání :
1. Projednání návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy
venkova – dotační titul 1.
2. Projednání návrhu na zateplení stropu v budově MŠ Petrovice.
3. Projednání návrhu na zakoupení nového vybavení pro potřeby MŠ Petrovice.
4. 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 11.7.2008. Konstatoval , že OZ
je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 85,7 % 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 6 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke
každému projednávanému bodu.
Závěrem starosta obce OZ seznámil s plněním úkolů z minulého zasedání OZ:
ve věci omezení provozu na místní komunikace OZ sdělil, že obec Petrovice musí
postupovat podle vyjádření Policie ČR. Na základě tohoto vyjádření obec
Petrovice provede omezení provozu na uvedené komunikaci.
ve věci odstranění nevyužívaného objektu „nového kravína“ v Petrovicích OZ
sdělil, že vedl jednání s předsedou Rolnické a.s. Králíky, který přislíbil odstranění
uvedeného objektu v zimních měsících.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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K jednotlivým bodům:

1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh smlouvy o poskytnutí dotace
z Krajského programu obnovy venkova, dotační titul 1 – obnova a údržba venkovské zástavby
a občanské vybaveností, rozvoj infrastruktury, číslo smlouvy POV2008/104/NB/2.
Uvedl, že uvedená smlouva se týká navýšené dotace ve výši 149 000,-Kč na realizaci
akce nazvané výměna vytápění a oken v MŠ Petrovice.
OZ po seznámení s touto smlouvu tuto projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

2. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na zateplení stropu v budově MŠ Petrovice.
Uvedl, že uvedený návrh se týká zateplení stropu v budově MŠ Petrovice a to o izolaci
granulátem mezi trámy.
OZ sdělil návrh na uvedenou realizaci, kdy náklady na zateplení stropu jsou předběžně
vyčísleny na částku 151 726,- Kč.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na dovybavení MŠ Petrovice. Jedná se o
nové stolečky, židličky a další potřebný materiál, kdy se jedná o nutné dovybavení z důvodu
rozšíření MŠ Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

4. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
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OZ schvaluje :
• smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy venkova, dotační titul
1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybaveností, rozvoj
infrastruktury, (číslo smlouvy POV2008/104/NB/2), mezi Královéhradeckým
krajem a obcí Petrovice.
• zateplení stropu v budově MŠ Petrovice.
• dovybavení MŠ Petrovice, kdy se jedná o nové stolečky, židličky a další potřebný
materiál.

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 28.7.2008
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

