Obec Petrovice

Zastupitelstvo obce Petrovice
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,
konaného dne 9.11. 2010, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18
hodin dosavadním starostou obce Miroslavem Šarounem („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Petrovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.11.2010 do 9.11.2010
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, ţe přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedm všech členů
zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Sloţení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, ţe
odmítnutí sloţit slib nebo sloţení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavlínu Karáskovou a Petra Hrdého a
zapisovatelem RNDr.Lucii Jirsákovou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům.
Zastupitelstvo obce Petrovice určuje zapisovatelem zápisu RNDr. Lucii Jirsákovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrţeli se 1
Zastupitelstvo obce Petrovice určuje ověřovatele zápisu Pavlínu Karáskovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Zastupitelstvo obce Petrovice určuje ověřovatele zápisu Petra Hrdého.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrţeli se
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Dále uvedl, ţe
program ustavujícího zasedání je po pevně stanovených bodech potřeba doplnit a to v bodech
IV-XII (níţe uvedeny). Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
I)

Volba starosty a místostarosty
 určení počtu místostarostů
 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 určení způsobu volby starosty a místostarosty
 volba starosty
 volba místostarosty

II)






Zřízení finančního a kontrolního výboru
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
IV) Zajištění základního chodu obce Petrovice
V) Projednání návrhu darovací smlouvy na finanční dar mezí obcí Petrovice a
Společnou CIDLINOU se sídlem Nepolisy.
VI) Návrh na prodlouţení pronájmu vánočního osvětlení.

VII) Návrh na opravu kanalizace MŠ Petrovice
VIII) Návrh na vybudování drenáţe na hřišti.
IX) Návrh opravy krbových kamen v Klubu přátel Petrovic
X) Seznámení s příspěvkem do Mikroregionu Novobydţovsko
XI) Projednání způsoby odměny při skončení funkčního období starosty obce
Petrovice dle § 75 ods. 7 zákona o obcích
XII) Školení pro obce v rámci projektu financovaného z OPLZZ výzvy č.69 –MÚ
NB
XIII) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0

Bod I - volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko vzneseno nebylo.
Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
neuvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve
smyslu zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána moţnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Petrovice v souladu s zákona o obcích určuje, ţe pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, ţe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umoţněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Ţádné návrhy nebyly podány.

Předsedající dále upozornil, ţe nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení ţádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrţeni, přičemţ po platném zvolení
konkrétního kandidáta jiţ nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva RNDr. Lucie Jirsáková navrhla zvolit do funkce
starosty Mgr. Luboše Ţilku. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Petrovice volí starostou obce Petrovice Mgr. Luboše Ţilku.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrţeli se 1
Po zvolení starosty (pana Mgr. Luboše Žilky)
převzal
vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty RNDr. Lucii
Jirsákovou. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Petrovice volí místostarostou obce Petrovice RNDr. Lucii Jirsákovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrţeli se 1

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemţ
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru můţe být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemţ
kaţdý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moţnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Petrovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru Josefa Čadíka. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Petrovice volí předsedou finančního výboru Josefa Čadíka
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrţeli se 1
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru Pavlínu Karáskovou. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Petrovice volí předsedou kontrolního výboru Pavlínu Karáskovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrţeli se 1
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru a
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Předsedající navrhl zvolit členy finančního výboru - Romana Klouzka a Jaroslava Čermáka.
Zastupitelstvo obce Petrovice volí členem finančního výboru Romana Klouzka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrţeli se 1
Zastupitelstvo obce Petrovice volí členem finančního výboru Jaroslava Čermáka
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Předsedající navrhl zvolit členy kontrolního výboru - Petra Hrdého a Josefa Čadíka.
Zastupitelstvo obce Petrovice volí členem kontrolního výboru Petra Hrdého
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrţeli se 1

Zastupitelstvo obce Petrovice volí členem kontrolního výboru Josefa Čadíka
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrţeli se 1
Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a zároveň
předsedům finančního a kontrolního výboru byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována jednotná měsíční odměna ve výši 410,- Kč, a to ode dne zvolení. Předsedající
navrhl téţ měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o
obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány ţádné návrhy a občané
obce neuplatnili ţádná stanoviska.
Zastupitelstvo obce Petrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8100,Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 10.11.2010.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Zastupitelstvo obce Petrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
7200,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 10.11.2010
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Zastupitelstvo obce Petrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, člena výboru a předsedy
finančního a kontrolního výboru ve výši 410,- Kč. Odměna bude poskytována od 10.11.2010.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Bod – IV - Zajištění základního chodu obce Petrovice
Obecní zastupitelstvo po informaci starosty obce a zaměstnance obce p.M. Šarouna se
rozhodlo tento bod neprojednávat, protoţe údrţbu obce bude i nadále bude vykonávat
zaměstnanec obce p. M. Šaroun.
Zastupitelstvo obce Petrovice rozhodlo neprojednávat tento bod.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Bod V - Projednání návrhu darovací smlouvy na finanční dar mezí obcí Petrovice a
Společnou CIDLINA se sídlem Nepolisy
Starosta obce přednesl návrh na projednání Darovací smlouvy na finanční dar mezi obcí
Petrovice a Společnou CIDLINOU, o.s. se sídlem Nepolisy. Předmětem návrh na projednání
darovací smlouvy na finanční dar mezi obcí Petrovice a Společná CIDLINA se sídlem
Nepolisy. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 18,000,-Kč, kdy tento
dar je určen n zajištění vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti v rámci zpracování projektů
v regionu.
Zastupitelstvo obce Petrovice schvavuje návrh Darovací smlouvy na finanční dar mezi obcí
Petrovice a Společnáou CIDLINO, o.s. se sídlem Nepolisy

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Bod VI - Návrh na opravu kanalizace MŠ Petrovice
Starosta obce přednesl návrh na opravu kanalizace MŠ Petrovice, na základě ţádostí vedení
MŠ. Jedná se o opravu kanalizace MŠ Petrovice ve výši 30 000,-Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Petrovice schvavuje opravu kanalizace MŠ Petrovice a zároveň pověřuje
starostu obce zajištěním této akce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Bod VII - Návrh na prodlouţení pronájmu vánočního osvětlení.
Starosta obce přednesl návrh prodlouţení pronájmu vánočního osvětlení od firmy MK –mont
illumations s.r.o. Klášterec nad Ohří. Tento bod zastupitelstvo obce rozhodnulo neprojednávat
a případné projednání odloţit na následující zasedání, z důvodu projednání výhodnější
nabídky.
Zastupitelstvo obce Petrovice schvavuje odloţení návrhu smlouvy na pronájem vánočního
osvětlení a zároveň pověřuje starostu obce jednávání ve věci projednání výhodnější nabídky
pro obec Petrovice.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrţeli se 0
Bod VIII - Návrh na vybudování drenáţe na hřišti.
Starosta obce přednesl návrh na vybudování drenáţe na hřišti. Jedná se odvodnění hrací
plochy na hřišti v Petrovicích, která je podmáčená. Předběţné náklady 6.000,-Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Petrovice schvavuje návrh na vybudování drenáţe na hřišti v Petrovicích
a pověřuje starostu obce zajištěním této akce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0

Bod IV - Návrh opravy krbových kamen v Klubu přátel Petrovic
Starosta obce přednesl návrh na opravu krbových kamen v Klubu přátel Petrovice. Jedná se o
opravu krbové vloţky, která je popraskaná. V souvislosti s touto opravou je nutné téţ provést
vyčištění komínu.
Zastupitelstvo obce Petrovice schvavuje opravu krbových kamen v Klubu přátel Petrovice,
společně s vyčištěním komínu a pověřuje starostu obce zajištěním této opravy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0

Bod X – Seznámení s příspěvkem do Mikroreginou Novobydţovsko
Starosta obce seznámil zastupitele s příspěvkem do Mikroregionu Novobydţovsko. Příspěvek
obce Petrovice činí 1205,-Kč.
Zastupitelstvo obce Petrovice schvavuje příspěvkem do Mikroregionu Novobydţovsko, který
pro obce Petrovice činí 1205,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Bod XI - Projednání způsoby odměny při skončení funkčního období starosty obce Petrovice
dle § 75 ods. 7 zákona o obcích
Starosta navrhl zastupitelstvu obce odměnu vyplatit jednorázově a to v souladu se zákonem o
obcích.
Zastupitelstvo obce Petrovice schvavuje odměnu při skončení funkčního období starosty obce
Petrovice vyplatit jednorázově.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrţeli se 0
Bod XII- Starosta informoval zastupitelstvo obce o školení pro obec v rámci projektu
financovaného z OPLZZ výzvy č. 69 – MÚ Nový Bydţov
Za obec Petrovice se účastní školení 2 zastupitelé na právní minimum a jeden zaměstnanec
na účetnictví malých obcí a navazující právní předpisy.
Zastupitelstvo obce Petrovice bere informaci starosty obce na vědomí
Bod XIII- Diskuse
Diskuse probíhala k jednotlivým bodům.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.00 hod.

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,
konaného dne 9.11. 2010, od 18:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje:






zapisovatele zápisu RNDr. Lucii Jirsákovou
ověřovatele zápisu Pavlínu Karáskovou
ověřovatele zápisu Petra Hrdého
zvolení jednoho místostarosty
výkon funkce starosty obce jako člena zastupitelstva dlouhodobě neuvolněného

Zastupitelstvo obce Petrovice volí:



starostou obce Mgr. Luboše Ţilky
místostarostou obce RNDr. Lucii Jirsákovou

Zastupitelstvo obce Petrovice zřizuje:


finanční a kontrolní výbor

Zastupitelstvo obce Petrovice volí:







předsedou finančního výboru Josefa Čadíka
předsedou kontrolního výboru Pavlínu Karáskovou
členem finančního výboru Romana Klouzka
členem finančního výboru Jaroslava Čermáka
členem kontrolního výboru Petra Hrdého
člene kontrolního výboru Josefa Čadíka

Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje:




odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
8100,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 10.11.2010
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 7200,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 10.11.2010
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, člena výboru a
předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 410,- Kč. Odměna bude
poskytována od 10.11.2010

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,
konaného dne 9.11. 2010, od 18:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje:









zrušení bodu o zajištění základního chodu obce
návrh darovací smlouvy na finanční dar mezi obcí Petrovice a Společnou
CIDLINOU,o.s. se sídlem Nepolisy. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční
částky ve výši 18,000,-Kč.
návrh na opravu kanalizace MŠ Petrovice
odloţení projednání návrhu smlouvy na pronájem vánočního osvětlení
návrh na vybudování drenáţe na hřišti v Petrovicích.
opravu krbových kamen v Klubu přátel Petrovice, společně s vyčištěním komínu
příspěvkem do Mikroregionu Novobydţovsko. Příspěvek obce Petrovice činí 1205,Kč.
způsob jednorázové odměny při skončení funkčního období starosty obce Petrovice

Zastupitelstvo obce Petrovice bere na vědomí:
informaci o školení pro obec v rámci projektu financovaného z OPLZZ výzvy č. 69 –
MÚ Nový Bydţov, kdy za obec Petrovice se účastní školení 2 zastupitelé na právní
minimum a jeden zaměstnanec na účetnictví malých obcí a navazující právní
předpisy.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující sloţení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .......................................................................
Ověřovatelé:

Starosta:

Pavlína Karásková

dne ...........................................

Petr Hrdý

dne ...........................................

Mgr. Luboš Ţilka

dne ...........................................

