Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 10.3. 2009 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:

Program zasedání :

1. Projednání nabídky na vytvoření územního a stavebního povolení k novým stavebním
parcelám v Petrovicích
2. Projednání zaměstnávání osob evidovaných na úřadu práce
3. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Petrovice a ČEZ
Distribuce, a.s.
4. Projednání situačního výkresu k uložení elektrického kabelu a kabelu veřejného
osvětlení k parcelám
5. Projednání návrhu mandátní smlouvy mezi obcí Petrovice a Centrem evropského
projektování, a.s.
6. Projednání návrhu na účast obce Petrovice v soutěži „Vesnice roku“
v Královéhradeckém kraji
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 3.3.2009. Konstatoval , že OZ je
usnášení schopné, jelikož je zúčastněno 6 zastupitelů, tj. 86 %.
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 6 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke
každému projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
10.3.2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1.
Starosta obce OZ předložil k projednání návrh nabídek na vytvoření územního a
stavebního povolení k novým stavebním parcelám v Petrovicích. Uvedl, že na mimořádném
zasedání OZ dne 3.3.2009 byly stanoveny požadavky ze strany obce na jednotlivé
projektanty, které se týkají rozdělení nabídek k územnímu a stavebnímu řízení, včetně cenové
kalkulace.
Poté OZ předložil jednotlivé nabídky:
 Nabídku vypracovanou Ateliérem – S, Dipl.tech. Václav Svoboda, ul. Cejplova
620, 5OO O9 Hradec Králové
a
 Nabídku vypracovanou spol. PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec
Králové
Po posouzení nabídek (cenové kalkulace, realizované projekty a pomoci při dotačním
řízení) zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce projednáním smlouvy s projekční
kanceláří PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na zaměstnávání osob evidovaných na
úřadu práce obcí Petrovice. Nejprve OZ předložil výpis z úřadu práce s jednotlivými osobami
evidovanými na úřadu práce.
OZ po seznámení s výpisem z úřadu práce projednalo a schválilo zaměstnání těchto
osob obcí Petrovice:
 Paní Soňa Bartoníčková, nar. 19.1.1958, byt. Petrovice 107
 Pan Petr Marjak, nar. 10.2.1957, byt. Petrovice 22
 Pan Milan Dzurko, nar. 9.8.1965, byt. Petrovice 80
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí
Petrovice a ČEZ Distribuce, a.s. K této smlouvě starosta obce uvedl, že se jedná o smlouvu
k uložení kabelového vedení k připravovaným stavebním parcelám v Petrovicích.
OZ po seznámení s uvedenou smlouvou, Smlouvu o smlouvě budoucí na uložení
kabelového vedení NN na čísle parcelním 692/2 a 734 mezi obcí Petrovice a ČEZ
Distribuce, a.s. projednalo a odsouhlasilo.

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

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
10.3.2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.

4. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh situačních výkresů k uložení elektrického
kabelu a kabelu veřejného osvětlení k stavebním parcelám. Uvedl, že se jedná o situační
výkresy k uložení kabelů pro nové stavební pozemky v Petrovicích.
OZ po předložení situačním výkresů projednalo:
1. situační výkres na uložení kabelového vedení NN na čísle parcelním 692/2 a 734
2. situační výkres k veřejnému osvětlení na výše uvedených parcelách
- jedná se o situační výkresy do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
OZ tyto situační výkresy projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

5. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh mandátní smlouvy mezi obcí Petrovice a
Centrem evropského projektování, a.s. Uvedl, že se jedná o smlouvu na realizaci projektu
nazvaného „Rekonstrukce místní komunikace v obci Petrovice“.
OZ tuto mandátní smlouvu projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání návrh na účast obce Petrovice v soutěži „Vesnice
roku“ v Královéhradeckém kraji.
OZ tento návrh projednalo a odsouhlasilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 10.3. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje :
•

nabídku projekční kanceláře PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové.

•

zaměstnávání osob evidovaných na úřadu práce obcí Petrovice
 Paní Soňa Bartoníčková, nar. 19.1.1958, byt. Petrovice 107
 Pan Petr Marjak, nar. 10.2.1957, byt. Petrovice 22
 Pan Milan Dzurko, nar. 9.8.1965, byt. Petrovice 80

•

smlouvu o smlouvě budoucí na uložení kabelového vedení NN na čísle parcelním
692/2, 734 mezi obcí Petrovice a ČEZ Distribuce, a.s.

•

situační výkres na uložení kabelového vedení NN na čísle parcelním 692/2 a 734 a
situační výkres k veřejnému osvětlení na výše uvedených parcelách

•

návrh mandátní smlouvy mezi obcí Petrovice a Centrem evropského projektování, a.s.
na realizaci projektu nazvaného „Rekonstrukce místní komunikace v obci Petrovice“

•

účast obce Petrovice v soutěži „Vesnice roku“ v Královéhradeckém kraji.

OZ pověřuje:
•

starostu obce Petrovice pana Šarouna Miroslava projednáním smlouvy s projekční
kanceláří PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové.

Petrovice dne : 16.3.2009
Zapsal : Žilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .................................
Havlíčková Hana ........................................

Šaroun Miroslav................................
starosta obce

