Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
30.11. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Ţilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání a schválení rozpočtového opatření na rok 2010
2. Projednání a schválení rozpočtového provizória na rok 2011
3. Projednání návrhu na schválení přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje SDH
obcí na rok 2010
4. Projednání návrhu na schválení finančního zajištění na akci obce „Mikulášská
besídka“.
5. Projednání návrhu na schválení finančního zajištění na akci „Vánoční přání občanům
obce“.
6. Projednání ţádosti o pronájem místnosti v budově obecního úřadu v Petrovicích
7. Projednání návrhu Dodatku ke smlouvě o partnerství
8. Projednání ţádosti o vybudování vjezdu před domem čp. 4 v Petrovicích
9. Projednání návrhu na účast v projektu Mikroregionu Novobydţovsko „Informovaná
veřejnost“.
10. Projednání ţádosti o pokácení dřevin v obci Kanice
11. Projednání ţádosti Hospicu Aneţky České z oblastní charity Červený Kostelec o
finanční dar
12. Projednání návrhu programu rozvoje obce Petrovice na rok 2010-2014
13. Projednání návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva obce Petrovice
14. Projednání ţádosti o úpravu přístupové cesty k domu čp. 62 v obci Petrovice
15. Projednání návrhu na zahájení jednání s firmou ČEZ ve věci opravy rozvodny v obci
Petrovice
16. Projednání návrhu na delegování zástupce obce pro jednání ve svazku obcí
Mikroregion Novobydţovsko
17. Projednání ţádosti pana Borůvky na moţný pronájem Klubu přátel Petrovic
18. Projednání zásad prodeje palivového dřeva z obecních lesů pro rok 2010 v obci
Petrovice
19. Projednání návrhu na úpravu Smlouvy o nájmu hrobového místa
20. Projednání ţádosti o schválení finančního daru Mateřské škole, Petrovice
21. Projednání návrhu na zakoupení vysavače pro úklid na obecním úřadě v Petrovicích
22. Projednání návrhu na zakoupení nového mobilního telefonu pro účely obce
23. Diskuse

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
30.11. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a ostatní, oznámil, ţe veřejné zasedání
bylo předem ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 7 dnů předem, vyvěšeno dne 22.10.2010. 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.
Do programu starosta obce předloţil návrh na jeho doplnění a to v bodech 15 – 24 a
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.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plnění úkoly
z minulého jednání zastupitelstva dne 9.11.2010:
 uvedl, ţe oprava kanalizace MŠ Petrovice byla jiţ provedena a vyúčtována
 vybudování drenáţe na hřišti v Petrovicích bylo rovněţ dokončeno a
vyúčtováno
 závěrem zastupitelstvo informoval, ţe oprava vloţky krbových kamen v Klubu
přátel Petrovice, společně s vyčištěním komínu byla firmou provedena.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

K jednotlivým bodům:
1.
Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na schválení rozpočtového opatření na
rok 2010. Po předloţení tohoto návrhu předal slovo paní Zubrové, účetní obce, která
zastupitele seznámila s uvedeným rozpočtovým opatření na rok 2010.
OZ rozpočtové opatření na rok 2010 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh rozpočtového provizória na rok
2011. Po předloţení tohoto návrhu předal slovo paní Zubrové, účetní obce, která OZ
seznámila s návrhem na schválení rozpočtového provizória na rok 2011 do doby schválení
nového rozpočtu obce Petrovice.
OZ tento návrh na rozpočtové provizórium na rok 2011 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
30.11. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
v poţární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 (číslo
smlouvy RR/2010/071-SDH/MV/3) mezi Královéhradeckým krajem a obcí Petrovice.
Jedná se o dotaci na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 ve
výši 2.430,-Kč.
OZ tento návrh smlouvy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na schválení finančního zajištění na akci
obce „Mikulášská besídka“ v Petrovicích. Uvedl, ţe tato akce se bude konat v sobotu dne
11.12.2010 v prostorách jídelny Rolnického druţstva Králíky. Obec Petrovice pro naše děti
zajistí vánoční balíčky, další drobné cukroviny a zajistí tuto akci po organizační stránce.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předloţil návrh na schválení finančního zajištění na akci „Vánoční
přání občanům obce“. Uvedl, ţe obec Petrovice místním občanům k nadcházejícím svátkům
vytvoří kalendář a blahopřání, které zastupitelstvo obce roznese občanům.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
Zároveň pověřilo starostu obce zajištěním tisku uvedeného kalendáře a blahopřání.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání ţádost o pronájem místnosti v budově obecního
úřadu v Petrovicích. Uvedl, ţe ţádost předloţila paní Pecharová Šárka, byt. Petrovice čp. 22 a
jedná se o ţádost o pronájem uvedené místnosti na přelomu měsíce února a března 2011.
OZ tuto ţádost občana obce Petrovice projednalo a rozhodlo, ţe obec Petrovice
podporuje zájem občanů o poskytování sluţeb v Petrovicích, ale vlastnímu projednání musí
předcházet vyhlášení záměru na pronájem v souladu se zákonem.
OZ pověřilo starostu obce jednání s paní Šárkou Pecharovou ve věci upřesnění časové
realizace sluţby pro občany a předloţení dokladu o absolvování rekvalifikačního kurzu, aby
obec Petrovice mohla vyhlásit záměr na pronájem uvedené místnosti.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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30.11. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
7. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh Dodatku ke smlouvě o partnerství mezi
městem Nový Bydţov obcí Petrovice o úhradě nákladů a způsobu financování. OZ seznámil
s předloţeným dodatek a přílohou smlouvy, kterou je tabulka obsahující podíl jednotlivých
obcí.
OZ tento návrh Dodatku ke smlouvě o partnerství projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil ţádost paní Průšové Gabriely o vybudování vjezdu před
domem čp. 4 v Petrovicích. Jedná se o vybudování vjezdu před domem, kde pozemek je
zatravněn a nevyhovuje parkování ani nájezdu osobními vozidly. Starosta obce rovněţ uvedl,
ţe se jedná o plochu v centru obce, kde parkováním vozidel dochází k rozjezdu travnaté
plochy, která se poté těţko udrţuje.
OZ po diskusi rozhodlo o vybudování parkového stání před domem čp. 4 v Petrovicích
v jarních měsících roku 2011, kdy na zemních pracích se bude podílet ţadatel vlastní prací.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil návrh na účast v projektu Mikroregionu Novobydţovsko
„Informovaná veřejnost“. Uvedl, ţe se jedná o moţnost podání ţádosti z POV
Královéhradeckého kraje – DT 3 Integrované projekty mikroregionů. V případě obce
Petrovice se jedná o pořízení informačních tabulí pro informování občanů. Obec by hradila
40% z ceny v případě získání maximální dotace.
OZ tento návrh projednalo a schválilo účast na tomto projektu, kdy obec Petrovice
poţaduje pro svoje potřeby l. ks – vitríny EVENT.60 – 21.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil ţádost paní Zdenky Novotné (vlastník pozemku ) o pokácení
dřevin v obci Kanice. Jedná se o jasan, který je ve spodní části dutý a hrozí nebezpečí
padajících suchých větví na elektrické vedení a komunikaci vedle domu.
Dále uvedl, ţe výše jmenovaná předloţila veškerou potřebnou dokumentaci, starosta
obce provedl kontrolu na místě a proto doporučuje ţádosti vyhovět.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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11. Starosta obce OZ předloţil ţádost Hospicu Aneţky České z oblastní charity Červený
Kostelec o finanční dar na péči o terminálně nemocné.
OZ tuto ţádost posoudilo a rozhodlo, ţe v současné době této ţádosti nevyhoví a to
z důvodu omezeného rozpočtu obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh programu rozvoje obce Petrovice na rok
2010-2014 (viz. Příloha č.1). Zastupitelstvo obce seznámil s jednotlivými úkoly v různých
oblastech působnosti obce.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13.
Starosta obce OZ předloţil návrh na projednání jednacího řádu zastupitelstva obce
Petrovice (viz. Příloha č. 2). Uvedl, ţe tento jednací řád se schvaluje v souladu s § 69 odst. 2
zákona o obcích a upravuje jednací řád zastupitelstva obce Petrovice.
OZ tento návrh jednacího řádu obce Petrovice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předloţil k projednání ţádost občanů obce Petrovice (paní Růţena
Vařeková a pan Zdeněk Vařeka) o úpravu přístupové cesty k domu čp. 62 v obci Petrovice.
Jako důvod své ţádosti uvedli zajištění vjezdu do svého domu, který je v deštivém a zimním
období ve špatném stavu.
OZ po diskusi rozhodlo o odloţení tohoto bodu na pozdější projednání z důvodu
zjištění vlastníků dotčených pozemků a dále o vyrozumění oznamovatele o doplnění své
ţádosti o majitele uvedených popisných čísel.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na zahájení jednání s firmou ČEZ ve věci
opravy rozvodny v obci Petrovice. Jedná se o rozvodu, která je u účelové komunikace na obec
Petrovičky a je ve špatné technickém stavu (opadající omítka, střešní krytina, nevyhovující
zajištění starší části rozvodny).
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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16. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na delegování zástupce obce pro jednání
ve svazku obcí Mikroregion Novobydţovsko. Uvedl, ţe v souladu s ustanovením čl. 17 –
Komise pro rozvoj mikroregionu Stanov svazku obcí Mikroregion Novobydţovsko je nutné
v zastupitelstvu členské obce jmenovat zástupce obce.
OZ tento návrh projednalo a jmenovalo starostu obce Petrovice jako zástupce do
svazku obcí Mikroregion Novobydţovsko.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17. Starosta obce OZ předloţil k projednání ţádost pana Borůvky Radoslava, byt. Kanice
na moţný pronájem Klubu přátel Petrovic. Zastupitelstvu obce dále nabídl sluţby, které by
zajišťoval.
OZ tuto ţádost projednalo, poděkovalo za nabízené sluţby, ale v současné době je
obec Petrovice spokojena se současným nájemcem a proto nebude vypisovat výběrové řízení
na nového pronajimatele Klubu přátel Petrovic.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
18.
Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh zásad prodeje palivového dřeva
z obecních lesů pro rok 2010 v obci Petrovice (viz. Příloha č. 3). Uvedl, ţe tyto zásady budou
přílohou tohoto usnesení a upravují podmínky prodeje palivového dřeva.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
19. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na úpravu Smlouvy o nájmu hrobového
místa. Navrhl upravit tuto smlouvu v části I. Předmět smlouvy, bod 3. – cena za nájem a za
sluţby s nájmem
 cena za nájem (jednohrob) za pět let – 100,-Kč
 sluţby s nájmem spojené za pět let – 50,-Kč
 cena za nájem (dvojhrob , trojhrob) – 150,-Kč
 sluţby s nájem spojené za pět let – 50,- Kč
 cena za nájem (hrobka) – 17,-Kč/1m2/1.rok
 sluţby s nájmem spojené za pět let -50,- Kč
Ostatní části smlouvy se nemění. Touto úpravou se snaţíme o efektivní výběr poplatků
za nájem.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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20. Starosta obce OZ předloţil k projednání ţádost o schválení finančního daru Mateřské
škole, Petrovice. Jedná se o schválení finančního daru ve výši 5. 000,-Kč, který bude
poskytnut panem Luďkem Rosulkem a bude účelově vázán na hrazení výtvarného materiálu.
OZ tuto ţádost Mateřské školy, Petrovice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
21.
Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na zakoupení vysavače pro úklid na
obecním úřadě v Petrovicích. Uvedl, ţe současný vysavač je poruchový a nedostatečně
vysává a proto doporučuje zakoupení nového vysavače.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
22. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na zakoupení nového mobilního telefonu
pro účely obce. Uvedl, ţe současný mobilní telefon je starý jiţ osm let, kdy je poruchový a
operátorem O2 je nedostatečně pokrytá síť v obci Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo. Zároveň pověřilo starostu obce zakoupením
nového mobilního telefonu (v částce do 2.OOO,-Kč) a zároveň starostu obce pověřilo
uzavřením smlouvy na telefonní sluţby podle potřeb obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.20 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
 rozpočtové opatření obce Petrovice na rok 2010
 rozpočtové provizórium obce Petrovice na rok 2011
 návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v poţární ochraně na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 (číslo smlouvy RR/2010/071SDH/MV/3) mezi Královéhradeckým krajem a obcí Petrovice
 návrh na finanční zajištění akce obce „Mikulášská besídka“ v Petrovicích.
 návrh na schválení finančního zajištění akce „Vánoční přání občanům obce“
 návrh Dodatku ke smlouvě o partnerství mezi městem Nový Bydţov obcí Petrovice o
úhradě nákladů a způsobu financování.
 vybudování parkového stání před domem čp. 4 v Petrovicích v jarních měsících roku
2011, kdy na zemních pracích se bude podílet ţadatel vlastní prací
 návrh na účast obce Petrovice v projektu Mikroregionu Novobydţovsko „Informovaná
veřejnost“. V případě obce Petrovice se jedná o pořízení l. ks – vitríny EVENT.60 –
21 pro informování občanů
 ţádost paní Zdenky Novotné (vlastník pozemku ) o pokácení dřevin v obci Kanice.
Jedná se o jasan, který je ve spodní části dutý a hrozí nebezpečí padajících suchých
větví na elektrické vedení a komunikaci vedle domu
 rozhodnutí o nevyhovění ţádosti Hospicu Aneţky České z oblastní charity Červený
Kostelec o finanční dar na péči o terminálně nemocné z důvodu omezeného rozpočtu
obce Petrovice
 programu rozvoje obce Petrovice na rok 2010-2014
 jednací řád zastupitelstva obce Petrovice
 odloţení ţádosti občanů obce Petrovice (paní Růţena Vařeková a pan Zdeněk Vařeka)
o úpravě přístupové cesty k domu čp. 62 v obci Petrovice z důvodu zjištění vlastníků
dotčených pozemků a doplnění ţádosti oznamovatele o majitele uvedených
popisných čísel
 návrh na zahájení jednání s firmou ČEZ ve věci opravy rozvodny v obci Petrovice
 delegování starosty obce pro jednání ve svazku obcí Mikroregion Novobydţovsko
 rozhodnutí zastupitelstva obce, ţe v současné době nebude vypisovat výběrové řízení
na nového pronajimatele Klubu přátel Petrovic
 návrh zásad prodeje palivového dřeva z obecních lesů pro rok 2010 v obci Petrovice
 návrh na úpravu Smlouvy o nájmu hrobového místa, v části I. Předmět smlouvy, bod
3. – cena za nájem a za sluţby s nájmem spojené:
o cena za nájem (jednohrob) za pět let – 100,-Kč
o sluţby s nájmem spojené za pět let – 50,-Kč
o cena za nájem (dvojhrob , trojhrob) – 150,-Kč
o sluţby s nájem spojené za pět let – 50,- Kč
o cena za nájem (horbka) – 17,-Kč/1m2/1.rok
o sluţby s nájmem spojené za pět let – 50,- Kč
o ostatní části smlouvy se nemění
 ţádost o schválení finančního daru Mateřské škole, Petrovice. Jedná se o schválení
finančního daru ve výši 5. 000,-Kč, který bude poskytnut panem Luďkem Rosulkem a
bude účelové vázán na hrazení výtvarného materiálu

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
30.11. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje :
 zakoupení vysavače pro úklid na obecním úřadě v Petrovicích
 zakoupení nového mobilního telefonu (v částce do 2.OOO,-Kč) a uzavření smlouvy
na telefonní sluţby podle potřeb obce Petrovice
OZ pověřuje:
 pověřilo starostu obce zajištěním tisku vánočního kalendáře a blahopřání
 jednáním s paní Šárkou Pecharovou ve věci upřesnění časové realizace sluţby pro
občany a předloţení dokladu o absolvování rekvalifikačního kurzu, aby obec
Petrovice mohla vyhlásit záměr na pronájem místnosti v budově obecního úřadu
 vyrozuměním ţadatele (paní Růţena Vařeková a pan Zdeněk Vařeka) o postupu ve
věci úpravu přístupové cesty k domu čp. 62 v obci Petrovice
 starostu obce zakoupení nového mobilního telefonu (v částce do 2.OOO,-Kč) a
uzavřením smlouvy na telefonní sluţby podle potřeb obce Petrovice.

Petrovice dne: 3.12.2010
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Program rozvoje obce Petrovice na rok 2010-2014
Příloha č. 2 - Jednací řád zastupitelstva obce Petrovice
Příloha č. 3 - Zásady prodeje palivového dřeva z obecních lesů pro rok 2010 v obci Petrovice

Zapsala : RNDr. Lucie Jirsáková ....................................
Ověřovatelé zápisu:
Hrdý Petr .................................
Karásková Pavlína ........................................

Mgr. Luboš Ţilka ................................
starosta obce

Příloha č. 1 – k usnesení ze dne 30.11.2010
Program rozvoje
obce Petrovice na 2010-2014

Naše obec se snaţí, aby jednak udrţela a zvyšovala počet obyvatel, hlavně mladých, vytvářela
podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné stáří nejen
našich spoluobčanů, ale i občanů ze širokého okolí. S tím souvisí i zlepšování ţivotních
podmínek na venkově.
Zastupitelstvo obce, které bylo zvoleno v komunálních volbách v roce 2010 se zaměří na
následující úkoly:
1/ Rozvoj a výstavba
a) Prioritou bude oprava fasády na Mateřské škole v Petrovicích
b) Pokračovat ve spolupráci
rekonstrukci místního kostela

s farností

v Novém

Bydţově

na

c) Dokončení úpravy veřejného prostranství v obci Petrovice a Kanice
d) Dokončení dětského hřiště v Petrovicích
e) Dokončení územního a stavebního řízení k
Petrovice“

akci „Vilapark

2/ Obchod a sluţby
V současné době fungují v obci dva obchody, coţ je pro obě části obce dostatečné.
Obec má minimální pravomoci, jak do činnosti subjektů zasahovat, nebo je ovlivňovat.
Obec Petrovice se bude i nadále snaţit udrţet sluţby v obci (kadeřnictví, kosmetika, pedikůra,
masáţe).
Snahou zastupitelstva obce bude udrţení pošty v naší obci.
3/ Průmysl
Pokračovat v nastartované spolupráci se firmou na výrobu komínů v Petrovicích.
Nadále spolupracovat s zaměstnavateli a podnikateli v obci.
Budeme nápomocni při rozvoji drobného podnikání.

4/ Zemědělství
Pokračovat ve spolupráci se zemědělským podnikem (Rolnická a.s. Králíky), zejména na
úseku zimní údrţby a sečení velkých ploch.
5/ Ţivotní prostředí
a) V souvislosti s provedenou plynofikací obce působit na občany, aby
nespalovali nevhodný odpad ve svých domácnostech.
b) Ochrana lesů – hospodařit v obecních lesích na základně
schváleného lesního hospodářského plánu a po těţbě okamţitě provádět
zalesnění vytěţených ploch.
d) Odpady – nadále provádět osvětu na tomto úseku, minimalizovat
mnoţství odpadu odváţeného na skládku a zvýšit podíl vytříděného
odpadu. Pokračovat v organizování sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu a zabraňovat tomu, aby tento odpad skončil jinde
neţ na skládkách.
e) Čistota obce a veřejná zeleň – nadále zajišťovat údrţbu zelených
ploch technikou obce. K tomuto vyuţívat institut veřejně-prospěšných
prací.
V rámci regionu podporovat rozvoj turistiky a vhodným způsobem
zajišťovat propagaci obce.
Spolupracovat s vlastníky pozemků na zlepšování vzhledu obce.
6/ Zdravotnictví
Ve spolupráci s privátními lékaři zajišťovat lékařské sluţby pro naše občany v současném
rozsahu. Snaţit se o zachování dopravní obsluţnosti do místa působení privátních lékařů.
7/ Sociální oblast
Ve spolupráci s Rolnickou a.s. Králíky zajišťovat pro občany dovoz obědů. Spolupracovat se
sociálním odborem MÚ Nový Bydţov na úseku sociálně právním. V případě potřeby řešit
aktuální potřeby občanů

8/ Školství
Zastupitelstvo obce se bude snaţit o zachování Mateřské školy, Petrovice. Toto se však
neobejde bez spolupráce s pedagogickými a ostatními pracovníky školy. Nadále působit na
naše spoluobčany, aby jejich děti navštěvovali mateřskou školu. Nadále působit na občany
okolních obcí, aby vyuţívali sluţby naší mateřské školy.
Spolupracovat se zřizovateli základních a středních škol, které navštěvující naše děti.

9/ Kultura
Pro pravidelné informování občanů pokračovat ve vydávání informačního zpravodaje.
Spolupracovat se spolky v Petrovicích při pořádání různých a společenských akcí.
Nadále zajišťovat provoz místní knihovny.
Na pořádání společenských kulturních akcí spolupracovat s mateřskou školou.
SPOZ bude pokračovat v pořádání tradičních akcí jako blahopřání k výročí, organizovat
besedy s dříve narozenými občany a opět organizovat vítání nově narozených dětí.
Ve spolupráci s SDH organizovat zábavy a poţární soutěţe na hřišti.
10/ Tělovýchova a sport
Více vyuţívat sportoviště v obci Petrovice.
Pro potřeby školky vytvářet podmínky pro sportovní vyţití.
11/ Doprava
Nadále pokračovat v opravách a rekonstrukcích místních komunikací, vyvolat jednání
s majitelem příjezdových komunikací do obce, kde je nevyhovující stav.
Při jednáních s dopravci se snaţit o udrţení současného rozsahu spojů a minimalizovat
případné dotace na současné spoje.
12/ Bezpečnost a veřejný pořádek
Působit na rodiče, aby nepovolovali řízení zejména motocyklů svým dětem, kteří nemají
řidičské oprávnění.
Odstranit lhostejnost a nevšímavost našich spoluobčanů a tvrdě postihovat negativní jevy
(ničení majetku, sousedské spory apod.)

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 30.11.2010
V Petrovicích dne: 30.11.2010
……………………………
Místostarosta obce
RNDr. Lucie Jirsákova

………………………………..
Starosta obce
Mgr. Luboš Ţilka

Příloha č. 2 - k usnesení ze dne 30.11.2010

JEDNACÍ

ŘÁD

zastupitelstva obce Petrovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Petrovice ( dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle § 96 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), na tomto jednacím řádu :
§1
Úvodní ustanovení
1) Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, průběh jednání,usnášení a kontrolu
plnění jeho usnesení, jakoţ i další otázky .
2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání,
rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona .
§2
Pravomoci zastupitelstva
1) Zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ( obecní zřízení ).
§3
Svolání jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce. Zasedání
zastupitelstva řídí starosta . Svolává je nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání . Poţádá-li o
to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat
zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů.
§4
Příprava jednání zastupitelstva
1) Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména :
a) dobu a místo jednání,
b) odpovědnost za zpracování a předloţení odborných podkladů,
c) způsob projednání materiálu na opatření s občany.
2) Návrhy výborů nebo členů zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď
ústně na jednání zastupitelstva , nebo písemně.
3) O místě, době a navrţeném pořadu jednání zastupitelstva informuje starosta občany
nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva, a to na úřední desce obecního úřadu,
a kromě toho můţe informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklém.

§5
Účast členů zastupitelstva na jednání
1) Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit jednání, jinak jsou povinni se omluvit
starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod, nebo předčasný odchod omlouvá
starosta.
2) Účast na jednání stvrzují členové podpisem na listině přítomných.
§6
Program jednání
1) Program jednání zastupitelstva navrhuje starosta.
2) Na schůzi zastupitelstva můţe být jednáno o věcech, které byly dány do programu a o
návrzích, s jejímţ zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu
jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo
hlasováním.
§7
Průběh jednání zastupitelstva
1) Schůzi zastupitelstva řídí starosta.
2) Starosta řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a
dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů
nové jednání zastupitelstva.
3) V zahajující části jednání starosta prohlásí, ţe jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a
vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a
rozhodnutí, zda diskuse bude probíhat ke kaţdému bodu zvlášť. Potom sdělí, zda byl ověřen
zápis z předchozího jednání, kde byl vyloţen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu
podány.
4) Zápis, proti němuţ nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly
uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů .
5) Zápis z minulého jednání je při zasedání vyloţen k nahlédnutí .
6) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez
ohledu na pořadí musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodrţení
jednacího řádu nebo platných právních předpisů .
7) Poţádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce,
senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

8) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.

9) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo nemůţe se slova ujmout.
§8
Příprava usnesení zastupitelstva
1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných
tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva .
2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly
musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění
ukládaných úkolů.
3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a
jiným členům zastupitelstva.
§9
Hlasování
1) Zastupitelstvo je schopno se usnáše, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2) Vyţaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech
navrţeného usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a
poté o ostatních částech návrhu.
4) Hlasování se provádí veřejně, nebo tajně, o čemţ rozhoduje zastupitelstvo . Veřejné
hlasování se provádí zdviţením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování
zdrţet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva.
5) Usnesení zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem
starosty.

§ 10
Dotazy členů zastupitelstva
1) Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty, na další orgány
obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo zaloţených obcí a poţadovat od nich
vysvětlení .
2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichţ obsah
vyţaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
3) Dotazy vznesené na jednání zastupitelstva, se zaznamenávají v zápise a o nich a jejich
vyřízení je vedena evidence u obecního úřadu.
§ 11
Péče o nerušený průběh jednání
1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva, předsedající můţe rušitele jednání vykázat
ze zasedací místnosti.
2) Nemluví-li řečník k věci, můţe mu předsedající odejmout slovo.
§ 12
Ukončení zasedání zastupitelstva
Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se jiţ
nehlásí o slovo. Rovněţ prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů
zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závaţných důvodů, zejména nastaly-li
skutečnosti znemoţňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do
15 dnů .
§ 13
Organizačně technické záleţitosti zasedání zastupitelstva
1) O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis,za jehoţ vyhotovení zodpovídá
zástupce starosty. Obecní úřad vede evidenci jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o
jejich plnění .
2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je
vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně .

3) V zápisu se uvádí :
 den a místo jednání,
 hodina zahájení a ukončení,
 doba přerušení,
 jména určených ověřovatelů zápisu,
 jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
 program jednání,
 průběh jednání se jmény řečníků,
 podané návrhy,
 výsledek hlasování,
 podané dotazy a návrhy,
 schválené znění usnesení,
další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu .
4) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta
a určení ověřovatelé. Musí být uloţen na obecním úřadě k nahlédnutí.
5) O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbliţší zasedání zastupitelstva .
§ 14
Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce Petrovice :
dne 30.11.2011

...........................................
starosta

..............................................
zástupce starosty

Poznámka : Ruší se tímto platnost jednacího řádu ze dne 31.10.2006 .

Příloha č.3 k usnesení ze dne 30.11.2010

Zásady
prodeje palivového dřeva z obecních lesů pro rok 2010
1. Palivové dřevo bude prodáváno pouze obyvatelům s trvalým pobytem v obci Petrovice
nebo Kanice a to pro vlastní spotřebu v obci. Nebude prodáváno ani rodinným
příslušníkům mimo obec.
2. Dřevo bude přidělováno osobám, které nebyly dubovými vrchy uspokojeny v roce
minulém a zároveň osobám, které palivové dřevo poţadovaly, ale nebyly v roce
uspokojeny. Přidělené dřevo bude evidováno pro další poţadavky v následných letech,
kdy zájemci v případě omezené těţby budou uspokojováni průběţně / resp. zájemce,
na kterého se palivové dřevo nedostane v určitém roce automaticky bude zařazen
v následném roce mezi přidělované osoby, v případě jeho poţadavku/.
3. Cena palivového dřeva (dubových vrchů) je stanovena na 50,-Kč/1m3. Zajištěním
těţby je pověřen pan Petr Lašťovička, tel. spojení 775555958, na kterého se můţete
obrátit s ţádostmi o době a mnoţství káceného dřeva. Výběrem platby za palivové
dřevo je pověřena účetní obce paní Zubrová v úředních hodinách OÚ Petrovice. Za
těţbu v obecních lesích odpovídá lesní správce pan Jindřich Lašťovička.
4. Úklid pasek i následný odvoz palivového dřeva nesmí poškozovat lesní pozemky a
lesní komunikace v majetku obce. Musí být proveden do určeného termínu, abychom
zajistili včasnou novou výsadbu.
5. Při porušení těchto zásad a při neplnění poplatkových povinností vůči obci můţe být
ţadateli prodej palivového dřeva odepřen.
6. Starostovi obce je ve výjimečných případech vyhrazeno přidělovat palivové dřevo i
mimo tyto zásady.

V Petrovicích dne: 30.11.2010

……………………..
Mgr. Luboš Ţilka
starota obce Petrovice

