Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 10.2.
2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák
Ostatní:
Program zasedání :
1. Záměr obce Petrovice na pronájem místnosti v budově obecního zastupitelstva
2. Návrh na úpravu veřejného prostranství v prostorách místního hřbitova a
veřejného prostranství v majetku obce Petrovice
3. Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2011
4. Návrh na proplacení hasičských příspěvků
5. Projednání nového rozdělení parcel
6. Pověření k jednání ve věci výkupu pozemků po novém zaměření
7. Projednání návrhu protipovodňového plánu obce Petrovice
8. Seznámení OZ s návrhem Smlouvy s ČEZ (16RD)
9. Projednání taneční zábavy v Petrovicích
10. Projednání návrhu na uzavření Smlouvy o uzavření reklamního inzerátu
11. Projednání návrhu na úpravu pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou
12. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011,, o místním poplatku za provoz
systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů.
13. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2011, o místním poplatků ze psů
14. Návrh spolufinancování opravy místního kostela Nanebevzetí Panny Marie
15. Projednání nabídky firmy LIKA na označení hasičské zbrojnice
16. Projednání návrhu o vyuţití mobilních domů společnosti Mobile Point
17. Projednání návrhu o umístění sloupku pro instalování dopravních značek pro
cyklotrasy
18. Projednání ţádosti ZŠ Skřivany o finanční příspěvek na lyţařský výcvik
19. Projednání návrhu o uzavření smlouvy o uţití, implementaci a provozní podpoře
informačního programu FENIX
20. Projednání návrhu ţádosti obce Petrovice na bezúplatný převod vyřazené techniky
pro účely obce Petrovice.
21. Projednání návrhu o zrušení důchodového připojištění bývalému starostovi
p.Šarounovi
22. Seznámení s rozpočtem a dlouhodobým plánem MŠ Petrovice
23. Diskuse
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, ţe veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů
předem, vyvěšeno dne 28.1.2011. 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.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Do programu starosta obce předloţil návrh na jeho doplnění a to v bodech 12 – 23 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 plněním úkoly z minulého
jednání zastupitelstva dne 30.11.2010:
 uvedl, ţe kalendáře a blahopřání k novému roku byly předány občanům
 bylo projednáno s p.Vařekou a p.Vařekovou odloţení úpravy přístupové cesty k jejich
domu z důvodu finančních
 závěrem starosta obce uvedl, ţe sluţební telefon pro potřeby obce byl jiţ zakoupen
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na schválení záměru obce na pronájem
místnosti v budově obecního zastupitelstva (pro účely provozování masáţí).
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na úpravu:
 veřejného prostranství místního hřbitova (oprava vstupní brány, poloţení zámkové
dlaţby v prostorách vstupní brány, prostorách pro odběr vody, zakrytí studně)
 veřejného prostranství v majetku obce Petrovice ( drobné úpravy místního hřiště –
hrací plocha, oprava venkovních ţaluzií, malba vnitřních prostorů Klubu přátel
Petrovic), zakoupení košů na psí výkaly
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále byl vznesen ze strany obecního zastupitele pana Romana Klouzka návrh na realizaci
vodovodního kohoutku v prostorách místního hřbitova (zadní část od vstupu do prostor
hřbitova) k účelu údrţby hrobů.
OZ tento návrh projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 1, PROTI – 4 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 2
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na schválení rozpočtu na rok 2011. Po
předloţení tohoto návrhu předal slovo paní Zubrové, účetní obce, která zastupitele seznámila
s uvedeným návrhem rozpočtu na rok 2011. Rozpočet byl schválen jako schodkový v e
výdajích 4 463 690 Kč a v příjmech 3 194 690 Kč.Rozdíl bude hrazen přebytkem minulého
období.
OZ návrh rozpočtu na rok 2011 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na proplacení hasičských příspěvků ve výši
2420 Kč. Jednalo se 24 členských příspěvků a 2 členské průkazy.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na nové rozdělení parcel v horní části obce
Petrovice v místě výstavby nových rodinných domů (4RD).
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh pověření starosty a místostarosty k jednání
ve věci výkupu pozemků po novém zaměření - v místě výstavby nových rodinných domů
(4RD), pozemky pod komunikací v obci Petrovice (parc.číslo 688/5,728,690)
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh protipovodňového opatření - výzva z OPŢP
-Společná Cidlina. Zastupitelstvo obce seznámil s technickou částí - podrobným popisem
budoucího řešení, rozpočtem pro obec Petrovice- realizace protipovodňových opatření pro
obec Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.
4120631117. Součástí smlouvy je zaplacení podílu na náklady v souladu s Vyhláškou o
připojení ve výši 100,000Kč.
OZ tento návrh projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 10.2.
2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------9. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na taneční zábavu v obci Petrovice. OZ
odloţilo jednání taneční zábavy na příští zasedání OZ z důvodů zjištění potřebných údajů
k realizaci taneční zábavy.
OZ tento návrh projednalo a odloţilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7 PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na uzavření Smlouvy o uzavření
reklamního inzerátu v publikaci Města a obce Královéhradecko, Krkonoše a Podkrkonoší..
Součástí smlouvy je poplatek 4500,-Kč.
OZ tento návrh projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na úpravu pojistné smlouvy s Českou
pojišťovnou - připojištění zaměstnanců a prostor obce Petrovice. OZ odloţilo projednání
návrhu na příští zasedání OZ z důvodů doloţení finančních podmínek.
OZ tento návrh projednalo a odloţilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o
místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů. Zároveň byl předloţen ke schválení poplatek pro
poplatníka ve výši 500Kč, pro osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice a stejnou
výši poplatku pro stavbu slouţící k individuální rekreaci.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2011, o
místním poplatku ze psů. Zároveň byl předloţen ke schválení poplatek za prvního psa ve výši
100 Kč, za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele 100 Kč, za psa, jehoţ drţitel je
poţivatel invalidního, starobního, vdovského anebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem jeho příjmu, anebo poţivatel sirotčího důchodu 100 Kč.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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---------------------------------------------------------------------------------------------------14. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh spolufinancování opravy místního kostela
Nanebevzetí Panny Marie. OZ po diskuzi k tomuto bodu odsouhlasilo částku do 100.000Kč
jako příspěvek obce Petrovice k spolufinancování dotačního řízení na opravu místního
kostela.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předloţil k projednání nabídku firmy LIKA na označení hasičské
zbrojnice. Hasičský ovál menší (51x36) stojí 7200 Kč a větší (65x51) 7500 Kč. Ceny jsou
včetně DPH.
OZ tento návrh projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh o vyuţití mobilních domů společnosti
Mobile Point, divize společnosti Cangor a.s.
OZ tento návrh projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17. Starosta obce OZ předloţil k projednání ţádost o umístění pozinkovaného sloupku o
průměru 6 mm, na kterém budou instalovány dopravní značky pro cyklisty - cyklotrasy č.
4293 a 4357 obcí „Podzvičinsko“.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
18. Starosta obce OZ předloţil návrh k projednání ţádosti ZŠ Skřivany o finanční příspěvek
na lyţařský výcvik. Jedná se o příspěvek pro tři děti s trvalým pobytem v obci Petrovice ve
výši 1200Kč.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
19. Starosta obce OZ předloţil návrh o uzavření smlouvy (F-10-00651) o uţití, implementaci
a provozní podpoře informačního programu FENIX a rozšíření aplikace o program knihy
došlých faktur. Předmětem smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva uţití
k softwarovým modulům informačního systému FENIX. Právo uţití (licence) je poskytnuto
na dobu neomezenou.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce OZ předloţil návrh na projednání návrhu ţádosti obce Petrovice na
bezúplatný převod vyřazené techniky (motorové vozidlo) od Policie ČR - Krajské ředitelství
Hradec Králové pro účely obce Petrovice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
20.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
21. Starosta obce OZ předloţil návrh na zrušení důchodového připojištění bývalému
starostovi -panu Miroslavu Šarounovi.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
22. Starosta obce seznámil OZ s dlouhodobým plánem MŠ Petrovice. V horizontu příštích let
bude potřeba MŠ postupně obměňovat materiální zařízení, popř. nakupovat nová.
OZ se seznámilo s dlouhodobým plánem MŠ Petrovice
23. Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.00 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje :
 záměr obce na pronájem místnosti v budově obecního zastupitelstva
 úpravu veřejného prostranství místního hřbitova (oprava vstupní brány, poloţení
zámkové dlaţby v prostorách vstupní brány, prostorách pro odběr vody, zakrytí
studně)
 úpravu veřejného prostranství v majetku obce Petrovice ( drobné úpravy
místního hřiště – hrací plocha, oprava venkovních ţaluzií, malba vnitřních prostorů
Klubu přátel Petrovic), zakoupení košů na psí výkaly
 návrh na schválení rozpočtu na rok 2011. Rozpočet byl schválen jako schodkový
ve výdajích 4 463 690 Kč a v příjmech 3 194 690 Kč. Rozdíl bude hrazen přebytkem
minulého období.
 proplacení hasičských příspěvků ve výši 2420 Kč
 návrh na nové rozdělení parcel v horní části obce Petrovice v místě výstavby
nových rodinných domů (4RD)
 pověření starosty a místostarosty k jednání ve věci výkupu pozemků po novém
zaměření v horní části obce Petrovice v místě výstavby nových rodinných domů
(4RD), pozemky pod komunikací v obci Petrovice (parc.číslo 688/5,728,690)
 návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů
 návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2011, o místním poplatku ze psů
 návrh spolufinancování opravy místního kostela Nanebevzetí Panny Marie, ve
výši do 100.000Kč
 umístění sloupku pro instalování dopravních značek pro cyklotrasy č.4293 a
4357 obcí „Podzvičinsko“
 ţádost ZŠ Skřivany o finanční příspěvek na lyţařský výcvik ve výši 1200Kč
 uzavření smlouvy (F-10-00651) o uţití, implementaci a provozní podpoře
informačního programu FENIX a rozšíření aplikace o program knihy došlých faktur

ţádost obce Petrovice na bezúplatný převod vyřazené techniky (motorové
vozidlo) od Policie ČR - Krajské ředitelství Hradec Králové pro účely obce Petrovice

zrušení důchodového připojištění bývalému starostovi - panu Miroslavu
Šarounovi.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce neschvaluje :

návrh obecního zastupitele pana Romana Klouzka na realizaci vodovodního
kohoutku v prostorách místního hřbitova (zadní část od vstupu do prostor hřbitova) k
účelu údrţby hrobů
 návrh protipovodňového opatření - výzva z OPŢP -Společná Cidlina
 návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě
 návrh na uzavření Smlouvy o uzavření reklamního inzerátu v publikaci Města a
obce Královéhradecko, Krkonoše a Podkrkonoší, poplatek ve výši 4500Kč
 nabídku firmy LIKA na označení hasičské zbrojnice
 návrh o vyuţití mobilních domů společnosti Mobile Point
Zastupitelstvo obce odložilo na další zasedání OZ :
 návrh na taneční zábavu v obci Petrovice
 návrh na úpravu pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou
Zastupitelstvo obce se seznámilo:
 s dlouhodobým plánem MŠ Petrovice
OZ pověřuje:
 starostu a místostarostu k jednání ve věci výkupu pozemků po novém zaměření.

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .......................................................................
Ověřovatelé:

Starosta:

Pavlína Karásková

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

Petr Hrdý

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

Mgr. Luboš Ţilka

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

