Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
28.10. 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, Jaroslav Čermák
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011.
2. Projednání rozpočtového výhledu do roku 2014.
3. Projednání přijmutí finančního daru MŠ Petrovice.
4. Projednání podání ţádosti „ Stavební úpravy objektu Mateřské školy, Petrovice“ do
programu POV Královéhradeckého kraje.
5. Projednání návrhu na moţný odkup ubytovny Rolnického druţstva v Petrovicích.
6. Projednání návrhu na výkup pozemku pro komunikaci k firmě Novos.
7. Projednání konání akce „Vítání občánků obce Petrovice“.
8. Projednání ţádosti MŠ Petrovice o odsouhlasení haléřové vyrovnání účtů č.431.
9. Projednání návrhu na koupi osvětlení vánočního stromu před kostelem.
10. 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 20.10. 2011. Konstatoval, ţe OZ je usnášení schopné, jelikoţ je
zúčastněno 7 zastupitelů, tj. 100%.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
28.10.2011, Pavlínu Karáskovou a Petra Hrdého, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K
návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta 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 6-10 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 úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 23.9.2011:
 Úkoly byly splněny.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
28.10. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení rozpočtové opatření na rok 2011. Po
předloţení tohoto návrhu předal slovo paní Zubrové, účetní obce, která zastupitele seznámila
s uvedeným rozpočtovým opatřením na rok 2011.
OZ rozpočtové opatření projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2.Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení rozpočtový výhled do roku 2014.
OZ rozpočtový výhled projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení přijmutí finančního daru MŠ Petrovice.
Jedná se o částku 15000,-Kč určenou na koupi šatních skříněk. Tuto částku darovala MŠ
Petrovice obec Lodín.
OZ záměr projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na podání ţádosti „ Stavební úpravy
objektu Mateřské školy, Petrovice“ do programu POV Královéhradeckého kraje.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předloţil k projednání a schválení moţný odkup ubytovny Rolnického druţstva
v Petrovicích. OZ pověřilo starostu a místostarostu obce a p. Josefa Čadíka k jednání s
Rolnickým druţstvem o podmínkách moţné koupě.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh výkupu pozemku pro komunikaci
k firmě Novos. OZ pověřilo starostu a místostarostu obce k jednání o odkupu a finančním
vyrovnání s majiteli pozemků.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
28.10. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrhu na konání akce „ Vítání občánků
obce Petrovice“. Tato akce se týká čtyř nových občanů obce Petrovice. Při této příleţitosti obdrţí
kaţdý občánek finanční dar ve výši 500,-Kč.. Finanční náklady na tuto akci hradí obec.
OZ návrh projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení ţádost MŠ Petrovice o haléřové vyrovnání
účtů č.431.Jedná se o halérové vyrovnání účtů č.431, a to následovně:
 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši -0,50 Kč – jedná se o úhradu
z rezervního fondu
 0,99 Kč jedná se příděl do rezervního fondu.
OZ ţádost projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na koupi osvětlení vánočního
stromu před kostelem. OZ vybralo nabídku firmy Valmont HK,s.r.o.
OZ návrh projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10.Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne
28.10. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:










rozpočtové opatření na rok 2011
rozpočtový výhled do roku 2014
přijmutí finančního daru MŠ Petrovice ve výši 15000,-Kč od obce Lodín
podání ţádosti „ Stavební úpravy objektu Mateřské školy, Petrovice“ do programu POV
Královéhradeckého kraje.moţný odkup ubytovny Rolnického druţstva v Petrovicích.
výkup pozemku pro komunikaci k firmě Novos
konání akce „ Vítání občánků obce Petrovice“
ţádost MŠ Petrovice o haléřové vyrovnání účtů č.431
koupi osvětlení vánočního stromu před kostelem

OZ pověřuje:
 starostu a místostarostu obce a p. Josefa Čadíka k jednání s Rolnickým druţstvem o
podmínkách moţné koupě ubytovny v Petrovicích
 starostu a místostarostu obce k jednání o koupi a finančním vyrovnání s majiteli pozemků
pro komunikaci k firmě Novos

Zápis byl vyhotoven dne: 1.11.2011
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Pavlína Karásková
Petr Hrdý

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

Starosta: Mgr. Luboš Ţilka

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

