Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 2.11.
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.30 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Petr Hrdý, Pavlína
Karásková, Roman Klouzek,
Ostatní: p.Laštovička
Program zasedání :
1. Projednání výše stočného pro nájemce části budovy č.p. 24 a pro MŠ, Petrovice pro rok
2012
2. Projednání rozpočtového opatření
3. Projednání schválení dotace na hospodaření v lesích
4. Projednání schválení dotace na konání voleb do krajského zastupitelstva
5. Projednání kácení stromů na hřišti v Petrovicích
6. Projednání prodeje akcií ČSAD Bus Chrudim a.s.
7. Projednání dodatku ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému FENIX č.F-10-00651
8. Projednání nabídek na výměnu okapů a svodů na budově č.p.24
9. Projednání nájemní smlouvy na část budovy č.p.24
10. Projednání akce „Veřejná schůze v jídelně“
11. Projednání akce „Strojení vánočního stromečku“
12. Projednání akce „Mikulášská besídka“
13. Projednání realizace opravy budovy č.p.24
14. Seznámení s připojištěním budovy č.p.24
15. Seznámení s uzavřením nájemních smluv s dodavateli energií, plynu a vody pro
budovu č.p. 24.
16. Seznámení s informací o přijetím dotace na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny
Marie
17. Projednání přijetí dotace na hřiště v prostorách MŠ, Petrovice
18. Projednání podání žádosti do programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro
rok 2013
19. Projednání zajištění zimní údržby v obci Petrovice a Kanice
20. Projednání opravy vrat u skladu MŠ,Petrovice
21. Projednání výše odměn u odborných prací
22. Projednání postupu opravy komunikací vedoucích do obce
23. Projednání finanční podpory Knihovny města Hradec Králové
24.Projednání sestavení komise pro opravy budovy č.p.24
25. Diskuze
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů
předem, vyvěšeno dne 23.10. 2012. Konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je
zúčastněno 5 zastupitelů, tj. 70%.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 2.11.
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.30 hod.
Omluveni byli Jaroslav Čermák a Josef Čadík.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
2.11.2012, Pavlínu Karáskovou a Petra Hrdého, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, 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 předložil návrh na jeho doplnění a to v bodech 15-25 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 5 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 5 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 18.9.2012:
 Úkoly byly splněny.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2.11.
2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.30 hod.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh výše stočného pro nájemce
části budovy č.p. 24 a pro MŠ, Petrovice pro rok 2012. Starosta uvedl, že výše stočného pro
nájemce části budovy čp.24, jídelny, se vypočítává podle počtu strávníků, tedy 600 m 3. Dále
starosta uvedl, že část budovy č.p.24, prostory jídelny, jsou v pronájmu až od 1.4.2012.Dále
starosta navrhl, že výše stočného pro MŠ, Petrovice se bude počítat podle kalkulace KHP.
OZ smlouvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení rozpočtové opatření č.5/2012.
OZ rozpočtové opatření projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení přijetí dotace na hospodaření
v lesích. Starosta uvedl, že se jedná o dotaci ve výši 125.010,-Kč
OZ přijetí dotace projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení přijetí dotace na konání voleb do
krajského zastupitelstva v roce 2012 ve výši 21.000,-Kč. Dále uvedl, že se část dotace bude
vracet, neboť dotace nebyla celá vyčerpána.
OZ přijetí dotace projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předložil k projednání a schválení návrh na kácení stromů na hřišti
v Petrovicích. Starosta uvedl, že se jedná o proschlé stromy, které ohrožují areál hřiště. Stromy
budou posouzeny zástupci Obecního úřadu Petrovice, poté bude rozhodnuto o pokácení
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2.11.
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.30 hod.
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení prodej akcií ČSAD BUS Chrudim
a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrové 177, 537 01. Starosta navrhl odložit tento bod na další
zasedání z důvodů zjištění podrobnějších informací.
OZ návrh projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení dodatek ke smlouvě o užití,
implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX č.F-10-00651.
OZ dodatek projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nabídky na výměnu okapů a svodů
na budově č.p.24. Starosta uvedl, že se jedná o urgentní opravu před zimou, neboť okapy jsou
shnilé a do budovy zatéká. Dále uvedl, že finančně nejvýhodnější nabídka je nabídka p.Pavla
Pulce ve výši 51450,-Kč včetně DPH.
OZ nabídku p. Pavla Pulce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nájemní smlouvu na část budovy
č.p.24. Starosta uvedl, že obec Petrovice se stala majitelem budovy č.p.24, proto je nutné uzavřít
novou nájemní smlouvu s pronajímateli, manželi Krejčovými. Záměr na pronájem budovy č.p.24
byl vyvěšen na úřední desce dne 16.10.2012. Starosta navrhl zachovat podmínky jako ve smlouvě
již uzavřené.
OZ návrh projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Veřejná schůze v
jídelně“ . Starosta uvedl, že obec zajistí občanům občerstvení.
OZ konání akce projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Strojení vánočního
stromečku“. Starosta uvedl, že obec zajistí občanům občerstvení.
OZ konání akce projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2.11.
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.30 hod.
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Mikulášská
besídka“. Dále uvedl, že obec zajistí dětem mikulášské balíčky.
OZ konání akce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení realizace opravy budovy č.p.24.
Starosta uvedl, že tato budova bude opravována po jednotlivých fázích, kdy bude vyhlášeno
jedno poptávkové řízení, kde budou jednotlivé fáze oprav specifikovány.
OZ opravu budovy č.p.24 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předložil k seznámení připojištění budovy č.p.24.
OZ se s připojištěním seznámilo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předložil k seznámení uzavřené nájemní smlouvy s dodavateli
energií, plynu a vody pro budovu č.p. 24. Dále starosta uvedl, že obec je již majitelem budovy
č.p.24, že došlo k předání nemovitosti od Rolnického družstva Králíky a bylo nutné uzavřít nové
nájemní smlouvy s již jmenovanými dodavateli.
OZ se s nájemními smlouvami seznámilo.
16. Starosta obce OZ předložil k seznámení informací o přijetím dotace na opravu střechy
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Starosta uvedl, že majitel kostela, římsko-katolická církev,
získala dotaci ve výši 304.000,- Kč od MK ČR.
OZ se s informací o získání dotace seznámilo.
17. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení přijetí dotace na hřiště
v prostorách MŠ, Petrovice. Starosta uvedl, že obec získala finanční dotaci ve výši 112 062,-Kč
na základě žádosti na SPOLEČNOU Cidlinu - výzva č.1 pro rok 2012 Fiche č. 5 Uchování a
obnova venkovského prostředí a služeb pro občany.
OZ přijetí dotace projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
18. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na podání žádosti do
programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013. Dále starosta uvedl, že
navrhuje nepodávat žádost na dotaci, neboť v roce 2012 se získala dotace na Zateplení a opravu
vnějšího pláště objektu Mateřské školy, Petrovice, včetně opravy skladu ve výši 570.000,-Kč.
OZ návrh projednalo a neschválilo podání žádosti na dotaci.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 5 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2.11.
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.30 hod.
19. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrhy na zajištění zimní údržby
v obci Petrovice a Kanice na zimní období 2012-2013. Starosta uvedl, že záměr na zajištění zimní
údržby byl vyvěšen dne 9.10.2012 na úřední desce obce Petrovice. Dále uvedl, že finančně
nejvýhodnější nabídka je nabídka pana Jaroslava Khola z Petrovice 112.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
20. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh opravy vrat u skladu
MŠ, Petrovice. Starosta uvedl, že je nutné vrata opravit, neboť korodují a nedají se dovírat.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
21. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši odměn u odborných prací
Dále uvedl, že hodinová sazba se zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti je 50,-Kč. Tato
hodinová sazba by neplatila pro odměňování odborných prací v oboru kovovýroby, zámečnictví,
lesních prací, prací s PC. Hodinová sazba u těchto typů práce bude vždy specifikována podle
náročnosti a odbornosti práce. Dále starosta uvedl, že tento návrh podal na základě ušetření
finančních prostředků obce. Kdyby se tento typ prací zadával živnostníkům pracujícím v oboru,
byly by pravděpodobně všechny opravy finančně nákladnější.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
22. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení postup opravy komunikací
vedoucích do obce. Starosta uvedl, že již v minulém roce byl zaslán dopis s žádostí o podání
informace o opravách příjezdových komunikací. Starosta uvedl, že na základě stížností od
občanů a firem požádá o opětovné podání informace na SUS Královéhradeckého kraje.
OZ urgování opravy příjezdových komunikací projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
23. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh finanční podpory Knihovny
města Hradec Králové, která zajišťuje i knihovnické služby v knihovně v Petrovicích. Starosta
uvedl, že se jedná o příspěvek ve výši 4.000,-Kč. Tento příspěvek byl vypočítán na základě počtu
obyvatel obce * 15,-Kč /obyvatele.
OZ finanční příspěvek projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2.11.
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.30 hod.
24. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení sestavení komise pro komise
pro otevírání obálek a zároveň návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek týkající se
opravy budovy č.p.24. Před vlastním projednáním starosta OZ seznámil s jednáním
s nepřítomnými zastupiteli, J. Čermákem a J. Čadíkem, o možnosti účasti v komisi pro otevírání
obálek a zároveň komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. Jmenovaní s možností jmenování
souhlasili. Starosta navrhl sestavit pětičlennou komisi, navrhl tyto členy komise: zastupitele
p.Josefa Čadíka, zastupitele Jaroslava Čermáka, účetní p.Moniku Zubrovou, místostarostku
RNDr. Lucii Jirsákovou a starostu Mgr. Luboše Žilku.
OZ členy komise projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
25. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 2.11.
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.30 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 výši stočného pro nájemce části budovy č.p. 24, jídelny, se vypočítává podle počtu
strávníků
 výši stočného pro MŠ, Petrovice, ta se bude se bude počítat podle kalkulace KHP
 rozpočtové opatření č.5/2012
 přijetí dotace na hospodaření v lesích ve výši 125.010,-Kč
 přijetí dotace na konání voleb do krajského zastupitelstva v roce 2012
 kácení proschlých stromů na hřišti v Petrovicích
 dodatek ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému
FENIX č.F-10-00651.
 nabídky na výměnu okapů a svodů na budově č.p.24 p.Pavla Pulce ve výši 51450,-Kč
včetně DPH.
 nájemní smlouvu na část budovy č.p.24
 realizace opravy budovy č.p.24
 připojištěním budovy čp.24.
 přijetí dotace na hřiště v prostorách MŠ, Petrovice ve výši 112 062,- Kč
návrhy na zajištění zimní údržby
 nábídku p. Jaroslava Khola z Petrovic112 na zimní údržbu v obci Petrovice a Kanice na
zimní období 2012-2013
 oprava vrat u skladu MŠ,Petrovice
 výši odměn u odborných prací podle náročnosti a odbornosti práce
 urgování opravy příjezdových komunikací do obce
 finanční příspěvek Knihovně města Hradec Králové ve výši 4000,-Kč
 komisi pro opravu budovy č.p.24 v tomto složení: p.Josefa Čadíka, p. Jaroslava Čermáka,
účetní p.Moniku Zubrovou, místostarostku RNDr. Lucii Jirsákovou a starostu Mgr.
Luboše Žilku
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 návrh na podání žádosti do programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok
2013
Zastupitelstvo obce odkládá:
 prodej akcií ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrové 177, 537 01.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice , konaného dne 2.11.
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.30 hod.
Zastupitelstvo obce se seznamuje s:
 uzavřením nájemních smluv s dodavateli energií, plynu a vody pro budovu č.p. 24
 informací o přijetí dotace Římsko-katolické církve na opravu střechy kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve výši 304.000,-Kč

Zápis byl vyhotoven dne: 7.11.2012
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Pavlína Karásková
Petr Hrdý

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

