Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
18.11. 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. Projednání záměru obce ve věci principů prodeje 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.
2. Projednání záměru obce ve věci prodeje pozemků v katastrálním území Petrovice,
parcelní číslo 496/18, 496/19, 496/20, 496/21.
3. Projednání návrhu na souhlas s předloženým zastavovacím plánem.
4. Projednání návrhu na účast obce při zdobení vánočního stromu v Petrovicích.
5. Projednání návrhu na akci vánoční blahopřání občanům obce Petrovice a Kanice.
6. Projednání proplacení brigádnických hodin při údržbě zeleně v Kanicích.
7. 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 10.11.2008. 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 záměru obce ve věci stanovení principů, za
kterých se budou prodávat pozemky 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.
Uvedl, že o prodej pozemku parcelní číslo 877 o výměře 1062 metrů čtverečních se
přihlásili tři zájemci a o pozemek číslo 874 o výměře 102 metrů čtverečních jeden zájemce.
OZ po diskusi stanovilo tyto principy při prodeji uvedených pozemků:
• obec Petrovice upřednostňuje občany s trvalým pobytem v obci Petrovice a
Kanice
• v případě dalšího prodeje pozemku musí být pozemek obětovně nabídnut
obci Petrovice k odprodání.
OZ toto projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

2. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh záměru obce ve věci prodeje pozemků
v katastrálním území Petrovice, parcelní číslo 496/18, 496/19, 496/20, 496/21.
OZ sdělil, že se jedná o pozemky pro novou výstavbu rodinných domů v Petrovicích
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na souhlas s předloženou zastavovací
situací pro akci VILLAPARK – PETROVICE, výstavba 16 rodinných domů, předloženou
Dipl. tech. V. Svodobou, Atelier – S, Cejplova 620, Hradec Králové, IČO 6778812.
OZ do diskusi vyjádřilo souhlas k předložené zastavovací situaci pro akci
VILLAPARK – PETROVICER, výstavba 16 rodinných domů. Pouze k části zastavovací
situace, kde je projektována komunikace vyjádřilo výhradu, která se týká šíře komunikace a
odstavné plochy. Dle požadavku OZ má být šíře komunikace 4,5 m a odstavné plochy 2,5 m.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na účast obce při zdobení vánočního
stromu v Petrovicích. Uvedl, že obec Petrovice pro účastníky zajistí jako v letech minulých
občerstvení.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil k projednání akci vánoční blahopřání občanům obce Petrovice
a Kanice. Uvedl, že obec Petrovice v souvislosti s vánočními svátky pro občany připraví
vánoční blahopřání a zároveň občanům obce Petrovice a Kanice zakoupení malý vánoční
balíček.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na proplacení brigádnických hodin při
údržbě zeleně v Kanicích. Uvedl, že se jedná o odpracované hodiny při sekání trávy
v Kanicích za rok 2008, které prováděl pan Josef Krátký. Jedná se celkem o 87 hodin.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

7. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
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OZ schvaluje :
• principy při prodeji uvedených pozemků:
- obec Petrovice upřednostňuje občany s trvalým pobytem v obci Petrovice
a Kanice
- v případě dalšího prodeje pozemku musí být pozemek obětovně nabídnut
obci Petrovice k odprodání
• záměr obce ve věci prodeje pozemků v katastrálním území Petrovice, parcelní číslo
496/18, 496/19, 496/20, 496/21
• souhlas s předloženou zastavovací situací pro akci VILLAPARK – PETROVICE,
výstavba 16 rodinných domů, předloženou Dipl. tech. V. Svodobou, Atelier – S,
Cejplova 620, Hradec Králové, IČO 6778812. Pouze k části zastavovací situace, kde
je projektována komunikace vyjádřilo výhradu, která se týká šíře komunikace a
odstavné plochy. Dle požadavku OZ má být šíře komunikace 4,5 m a odstavné plochy
2,5 m
• účast obce při zdobení vánočního stromu v Petrovicích
• akci vánoční blahopřání občanům obce Petrovice a Kanice
• proplacení brigádnických hodin při údržbě zeleně v Kanicích, které prováděl pan Josef
Krátký. Jedná se celkem o 87 hodin.

Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................
.
Petrovice dne : 24.11.2008
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

