Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 21.5.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman
Klouzek, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák
Ostatní:
Program zasedání :
1. Projednání o zaplacení druhé splátky za budovu č.p. 24.
2. Projednání protipovodňové komise.
3. Projednání poţární směrnice na objekty v majetku obce.
4. Projednání Směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek.
5. Projednání zadávací a technické dokumentace na projekt Zateplení a oprava vnějšího
pláště objektu Mateřské školy, Petrovice, včetně opravy skladu.
6. Projednání návrhu členů komise pro otevírání obálek pro VZMR pro akci Zateplení a
oprava vnějšího pláště objektu Mateřské školy, Petrovice, včetně opravy skladu.
7. Projednání návrhu členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro VZMR pro
akci Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské školy, Petrovice, včetně opravy
skladu.
8. Projednání seznamu firem k oslovení pro VZMR pro akci Zateplení a oprava vnějšího
pláště objektu Mateřské školy, Petrovice, včetně opravy skladu.
9. Projednání koupě ţidlí.
10. Projednání návrhu na montáţ taţného zařízení na obecní VW Transporter.
11. Projednání přijetí dotace na akci Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské
školy, Petrovice, včetně opravy skladu.
12. Projednání návrhu na schválení rozpočtového opatření na rok 2012.
13. Projednání návrhu na podání ţádosti na veřejně prospěšné práce.
14. Projednání ţádosti MŠ, Petrovice o schválení hospodářského výsledku za rok 2011.
15. Projednání informace o doplatcích a přeplatcích ze energie MŠ, Petrovice za rok 2011.
16. Projednání návrhu na konání akce „Dětský den“.
17. Projednání návrhu na konání akce „Tajný výlet“.
18. Projednání proplacení zápisného a občerstvení na okrskové soutěţi SDH v Králíkách.
19. Diskuze.
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 14.5.2012. Konstatoval, ţe OZ je usnášení schopné, jelikoţ je zúčastněno
6 zastupitelů, tj. 80%. Omluven byl Petr Hrdý.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
21.5.2012, Jaroslava Čermáka a Josefa Čadíka, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K návrhu
nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, 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 9-19 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 6 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 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 11.4.2012:
 Úkoly byly splněny.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

¨

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 21.5.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na zaplacení druhé splátky,
ve výší 750.000,-Kč, za budovu č.p. 24.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh protipovodňové komise.
Starosta navrhl vytvořit pětičlennou protipovodňovou komisi ve sloţení – starosta obce L.Ţilka,
místostarosta obce L. Jirsáková, J. Čermák, R.Klouzek, J.Čadík
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 e
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení poţární směrnici na objekty
v majetku obce.
OZ návrh smlouvy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh Směrnice obce pro
zadávání veřejných zakázek. Starosta zároveň uvedl, ţe nová směrnice ruší platnost Vnitřní
směrnice obce Petrovice o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena OZ dne 13.3.2008.
OZ návrh směrnice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení zadávací a technickou
dokumentaci na projekt Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské školy, Petrovice,
včetně opravy skladu. Tato dokumentace spolu s přílohami bude uveřejněna na profilu
zadavatele, obce Petrovice. Při projednání bodu 9 (poţadavky na zpracování nabídky) starosta
obce OZ předloţil návrh na nabídkovou cenu, která nesmí překročit celkové investiční náklady
1.250.000.-Kč (včetně DPH), tato cena byla sníţena oproti poloţkovému rozpočtu z důvodů
sníţení dotace z KU a úspory finančních prostředků z rozpočtu obce Petrovice.
OZ zadávací a technickou dokumentaci projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. a 7. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh členů komise pro
otevírání obálek a zároveň návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro VZMR
pro akci projekt Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské školy, Petrovice, včetně
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opravy skladu. Starosta uvedl, ţe bude vytvořena jedna komise, která bude slouţit k otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro VZMR na jmenovanou akci. Starosta navrhl vytvořit
pětičlennou komisi ve sloţení starosta obce L. Ţilka, místostarosta obce L. Jirsáková, zastupitel
J.Čadík, účetní obce M.Zubrová, ředitelka MŠ, Petrovice K. Tomášová. Zároveň tato komise
bude i návrhovou komisí pro posouzení výběru barevného řešení fasády na objektu MŠ,
Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále navrhl zvolit předsedou komise Josefa Čadíka.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále navrhl zvolit zástupcem předsedy komise L. Ţilku.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále uvedl, ţe vytvořením a schválením komise k otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek pro VZMR na jmenovanou akci se ruší platnost tříčlenné výběrové komise (starosta
obce, místostarosta obce, zastupitel J. Čadík), která byla schválená OZ dne 11.4.2012.
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení seznam firem k oslovení pro
VZMR pro akci Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské školy, Petrovice, včetně
opravy skladu. Jedná se o tři firmy: JOKAS s.r.o. se sídlem Bydţovská Lhotka 46, 504 01Nový
Bydţov, STAVOKA KOSICE s.r.o se sídlem Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, ACZNB s.r.o. se sídlem Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydţov.
OZ seznam firem projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na koupi 15 ţidlí pro
potřebu obce.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na montáţ taţného
zařízení na VW Transporter.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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11. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení přijetí dotace ve výši 570 000,Kč na akci Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské školy, Petrovice, včetně opravy
skladu. Dotace byla poskytnuta z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu
obnovy venkova dotační titul 1- Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.,
smlouva č. POV2015/105/NB/INV.
OZ přijetí dotace projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil k projednání návrh na schválení rozpočtového opatření na rok
2012.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –0

13. Starosta obce OZ předloţil návrh na podání ţádosti na veřejně prospěšné práce. Jedná
se o zaměstnání Lenky Pazderkové z Petrovic. Paní Pazderková by byla zaměstnána od 1.7.2012
na dobu pěti měsíců. Pracovní doba 30 hodin týdně. Po schválení návrhu z Úřadu práce bude
s jmenovanou uzavřena pracovní smlouva za obdobných podmínek jako u p. Hany Šarounové.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –0

14. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení ţádost MŠ, Petrovice o schválení
hospodářského výsledku za rok 2011.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –0

15. Starosta obce OZ předloţil informace o doplatcích a přeplatcích ze energie MŠ,
Petrovice za rok 2011. OZ po prostudování informací o doplatcích a přeplatcích za energie
souhlasí s návrhem ředitelky MŠ, Petrovice, ţe přeplatek 415,-Kč bude pouţit na pomůcky.
OZ návrh ředitelky MŠ, Petrovice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –0

16. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na konání akce „Dětský
den“. Tato akce se bude konat v sobotu 2.6.2012 a občerstvení dětí zajistí a uhradí obce
Petrovice.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 21.5.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
17. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na konání akce „Tajný
výlet“. Náklady spojené s organizací „ Tajného výletu“ bude hradit obec. Tato akce se bude konat
v sobotu 23.6.2012.
OZ návrh projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –0

18. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení proplacení zápisného a
občerstvení na okrskové soutěţi SDH v Králíkách ve výši startovného a 1000,-Kč za občerstvení.
OZ návrh projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –0

19. Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.45 hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 zaplacení druhé splátky za budovu č.p.24 ve výší 750.000,-Kč
 pětičlennou protipovodňovou komisi ve sloţení starosta obce L.Ţilka, místostarosta
obce L. Jirsáková, J. Čermák, R.Klouzek, J.Čadík
 poţární směrnici na objekty v obci Petrovice a Kanice
 směrnici obce pro zadávání veřejných zakázek
 zadávací a technickou dokumentaci na projekt Zateplení a oprava vnějšího pláště
objektu Mateřské školy, Petrovice, včetně opravy skladu
 členy komise pro otevírání obálek a zároveň pro posouzení a hodnocení nabídek pro
VZMR pro akci Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu Mateřské školy, Petrovice,
včetně opravy skladu
 předsedu komise Josefa Čadíka
 zástupce předsedy komise L. Ţilku
 seznam firem k oslovení pro VZMR pro akci Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu
Mateřské školy, Petrovice, včetně opravy skladu
 koupi 15 ţidlí pro potřebu obce
 montáţ taţného zařízení na VW Transporter
 přijetí dotace ve výši 570 000,-Kč na akci Zateplení a oprava vnějšího pláště objektu
Mateřské školy, Petrovice, včetně opravy skladu, dotace byla poskytnuta z rozpočtu
Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova dotační titul 1Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti., smlouva č.
POV2015/105/NB/INV
 rozpočtového opatření na rok 2012
 ţádost na veřejně prospěšné práce
 ţádost MŠ, Petrovice o schválení hospodářského výsledku za rok 2011
 návrh ředitelky MŠ, Petrovice, ţe přeplatek za energie ve výši 415,-Kč bude pouţit na
pomůcky
 konání akce „Dětský den“
 konání akce „ Tajný výlet“
 proplacení zápisného a občerstvení na okrskové soutěţi SDH v Králíkách ve výši
startovného a 1000,-Kč za občerstvení

Zápis byl vyhotoven dne: 25.5.2012
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé: Jaroslav Čermák
Josef Čadík

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

Starosta: Mgr. Luboš Ţilka

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

