Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 25.5. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny :

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

Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy
venkova dotační titul 2, Komplexní úprava veřejných prostranství a místních
komunikací, infrastruktura (číslo smlouvy POV2010/203NB)
2. Projednání a schválení výběrové komise na realizaci akce nazvané Komunikace pro
RD v obci Petrovice
3. Projednání a schválení návrhu na uspořádání dětského výletu
4. Projednání a schválení návrhu na uspořádání tajného výletu pro občany obce
5. Projednání vedení účetnictví zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy,
Petrovice v zjednodušeném rozsahu
6. Projednání návrhu na dokoupení betonového stolu na stolní tenis pro sportovní areál
v Petrovicích.
7. Projednání návrh na souhlas obce Petrovice s připojením na inţenýrské sítě z parcely
č. 496/ 2
8. Projednání a schválení Nájemní smlouvy v rámci projektu Turistická informační síť
Novobydţovsko a Chlumecko
9. Ustanovení počtu členů OZ na příští volební období 2010-2014
10. Diskuse
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní, oznámil, ţe mimořádné
veřejné zasedání bylo předem ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně
informováni o konání zasedání 7 dnů předem, vyvěšeno dne 18.5.2010. Konstatoval , ţe OZ
je usnášení schopné, jelikoţ je zúčastněno 7 zastupitelů, tj. 100%.
Seznámil přítomné s programem zasedání , vyzval zastupitele zda mají k programu
výhrady, nebo chtějí něco doplnit . Jelikoţ tak nebylo, dal o návrhu programu zasedání
hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli, ţe diskuse bude probíhat zvlášť ke
kaţdému projednávanému bodu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Před vlastním projednáním uvedených bodů starosta obce OZ seznámil s plněním
úkolů z minulého zasedání OZ dne 16.3.2010:


uvedl, ţe paní I. Kholové evidovaná na Úřadu práce je jiţ zaměstnána obcí Petrovice na
veřejné práce v obci Petrovice a to na 6. hodin denně od l.4.2010 do 31.10.2010



k převodu pozemků v majetku MNV Petrovice na obec Petrovice uvedl, ţe doposud
nevedl jednání v této věci

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 25.5. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1.
Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského
programu obnovy venkova dotační titul 2, Komplexní úprava veřejných prostranství a
místních komunikací, infrastruktura (číslo smlouvy POV2010/203NB) mezi
Královéhradeckým krajem a obcí Petrovice.
OZ po diskusi uvedenou smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2.
Starosta obce OZ předloţil návrh na schválení výběrové komise na realizaci akce
nazvané Komunikace pro RD v obci Petrovice. Zastupitelstvu obce po diskusi předloţil návrh
na toto sloţení výběrové komise:
 Pan Miroslav Šaroun, starosta obce Petrovice
 Pan Mgr. Luboš Ţilka, místostarosta obce Petrovice
 Pan Ing. Milan Končický, člen zastupitelstva obce Petrovice
Zastupitelstvo obce toto sloţení výběrové komise projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na zajištění dětského výletu pro naše děti
při příleţitosti nadcházejícího dětského dne. Cílem výletu je zoologická zahrada v Praze, kdy
obec Petrovice by zajistila pro účastníky autobus a vstup pro děti. Termín bude upřesněn a to
v závislosti na počasí.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na uspořádání tajného výletu pro občany
obce Petrovice a Kanice během letních měsíců. K tomuto výletu uvedl, ţe obec Petrovice
bude tento výlet financovat jako v předcházejících letech.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na vedení účetnictví zřízené příspěvkové
organizace Mateřské školy, Petrovice v zjednodušeném rozsahu
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 25.5. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na dokoupení betonového stolu na stolní
tenis pro sportovní areál v Petrovicích. Uvedl, ţe toto sportovní vybavení v našem areálu
chybí a předpokládá jeho velké vyuţití.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7.
Místostarosta obce OZ předloţil k projednání návrh na souhlas obce Petrovice
s připojením na inţenýrské sítě z parcely č. 496/ 2 ve vlastnickém právu pana Ţilky
Miroslava, Petrovice 13 a paní Ţilkové Boţeny , Petrovice 13.
OZ po diskusi tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání Nájemní smlouvu v rámci projektu Turistická
informační síť Novobydţovsko a Chlumecko mezi Obcí Petrovice, zastoupenou Miroslavem
Šarounem, starostou, se sídlem Petrovice č.p. 104, IČO 269301 a Společnou Cidlinou, o.s.,
zastoupenou Jiřím Šustrem, předsedou, se sídlem Nepolisy č.p.75, IČO: 26662779.
OZ po diskusi tuto nájemní smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce předloţil OZ návrh dle zákona 128/2000 sb. , ustanovení 67 a § 68 o
stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období v počtu 7.
OZ po diskusi tuto nájemní smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice ,
konaného dne 25.5. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje :












návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy venkova dotační
titul 2, Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura
(číslo smlouvy POV2010/203NB) mezi Královéhradeckým krajem a obcí Petrovice
výběrovou komisi na realizaci akce nazvané Komunikace pro RD v obci Petrovice, ve
sloţení výběrové komise: Pan Miroslav Šaroun, starosta obce Petrovice, Pan Mgr.
Luboš Ţilka, místostarosta obce Petrovice Pan Ing. Milan Končický, člen
zastupitelstva obce Petrovice
návrh na zajištění dětského výletu pro naše děti při příleţitosti nadcházejícího
dětského dne
návrh na uspořádání tajného výletu pro občany obce Petrovice a Kanice během letních
návrh na zmocnění Obce Petrovice ve věci účetnictví vedené ve zjednodušeném
rozsahu.
návrh na dokoupení betonového stolu na stolní tenis pro sportovní areál v Petrovicích
návrh na souhlas obce Petrovice s připojením na inţenýrské sítě z parcely č. 496/ 2 ve
vlastnickém právu pana Ţilky Miroslava, Petrovice 13 a paní Ţilkové Boţeny,
Petrovice 13
Nájemní smlouvu v rámci projektu Turistická informační síť Novobydţovsko a
Chlumecko mezi Obcí Petrovice, zastoupenou Miroslavem Šarounem, starostou, se
sídlem Petrovice č.p. 104, IČO 269301 a Společnou Cidlinou, o.s., zastoupenou Jiřím
Šustrem, předsedou, se sídlem Nepolisy č.p.75, IČO: 26662779.
Ustanovení počtu členů zastupitelstva na 7 dle zákona 128/2000 sb. , ustanovení 67 a
§ 68

Petrovice dne : 28.5.2010
Zapsal : Ţilka Luboš ....................................
Ověřovatelé zápisu: Šafka Pavel .........................................
Havlíčková Hana ........................................
Šaroun Miroslav................................
starosta obce

