Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 8.2. 2013
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Roman Klouzek
Ostatní: p. Šaroun, p. Borůvka, p. Klejnová, p. Škrabal, p. Petráčková, p. Šarounová,
p.Hrdá
Program zasedání :
1. Projednání žádosti SDH Petrovice o příspěvek ve výši 2323,-Kč na rok 2013.
2. Projednání žádosti ZŠ Skřivany o finanční příspěvek na lyžařský výcvik dětí z obce.
3. Projednání výše poplatku za ČOV na rok 2013.
4. Projednání finanční odměny lesního správce p. Laštovičky.
5. Projednání rozpočtového výhledu.
6. Projednání žádosti TJ Sokol Myštěves o sponzorský dar.
7. Projednání delegování zástupce obce Petrovice na jednání Honebního společenstva.
8. Projednání poplatku za psy na rok 2013.
9. Projednání konání akce „ Maškarní karneval“.
10. Projednání výběrového řízení na akci „ Oprava budovy čp.24“.
11. Projednání podpory kulturních akcí pořádané petrovskými ženami.
12. Projednání využití VPP.
13. Projednání poplatku za vodu v Kanicích.
14. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.6/2012.
15. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2013.
16. Diskuse .
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 23.1.2013, zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem. Konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno
7 zastupitelů, tj. 100%.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
8.2.2013, Pavlínu Karáskovou a Josefa Čadíka, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné 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 předložil návrh na jeho doplnění a to v bodech 11-16 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
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Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 12.12.2012:
 Úkoly byly splněny.
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost SDH Petrovice o příspěvek
ve výši 2323,-Kč na rok 2013. Poté předal starosta slovo p.Čermákovi, zástupci SDH Petrovice,
aby seznámil OZ s využitím finančního příspěvku.P. Čermák uvedl, že finanční příspěvek ve
výši 2323,-Kč pokryje členské příspěvky a pojištění členů SDH Petrovice.
OZ žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost ZŠ Skřivany o finanční
příspěvek na lyžařský výcvik dětí z obce. Starosta uvedl, že letošního lyžařského výcviku se
účastní dvě děti z obce –Adam Janáček a Monika Krátká. Starosta navrhl příspěvek 1500,-Kč na
dítě.
OZ finanční příspěvek na lyžařský výcvik projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši poplatku za ČOV na rok 2013.
Starosta uvedl, že náklady na ČOV za rok 2012 činily 183.720,-Kč, rozpočítané na m3 19,51Kč
/1m3. I přes výši nákladů starosta navrhl zachovat poplatky na rok 2013 jako v roce 2012, tedy
6Kč včetně DPH /1m3.
OZ výši poplatku projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení finanční odměny lesního správce p.
Laštovičky za rok 2012. Lesní správce je odměňován podle zákona č. 289/1995Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)§37. Nad rámec této odměny starosta obce
navrhl v souladu se smlouvou o výkonu činnosti v bodě 4 odměnu ve výši 22.000,-Kč .
OZ finanční odměnu lesního správce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předložil k projednání a schválení rozpočtový výhled na období 20142016. Starosta navrhl tento bod odložit na další zasedání OZ. Starosta navrhl odložit tento bod na
další zasedání OZ z důvodů dopracování.
OZ rozpočtový výhled na období 2014-2016 projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádosti TJ Sokol Myštěves o
sponzorský dar. Starosta uvedl, že požadovaná částka, ve výši 10.000,-Kč, TJ Sokol Myštěves je
vysoká. Navrhl podpořit TJ Sokol Myštěves částkou ve výši 4.000,-Kč z důvodů účastni dětí a
mládeže z obce v tomto spolku.
OZ finanční podporu ve výši 4.000,-Kč projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení delegování zástupce obce Petrovice
na jednání Honebního společenstva. OZ navrhlo starostu obce k zastupování obce na jednání
Honebního společenstva.
OZ delegování zástupce obce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení poplatku za psy na rok 2013.
Starosta navrhl zachovat poplatek ve výši jako v roce 2012, tedy za prvního a každého dalšího
psa částku 100,-Kč.
OZ poplatek za psy projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „ Maškarní karneval“.
Starosta uvedl, že obec uhradí nákup sladkých odměn k soutěžím na tuto akci.
OZ konání akce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výběrové řízení na akci „ Oprava
budovy čp.24“. Starosta podal návrh k oslovení firmy JOKAS s.r.o. se sídlem Bydžovská Lhotka
46, 504 01 Nový Bydžov. Dále zastupitel p. Čadík navrhl dále oslovit firmy:
Jerie Aleš, Klamoš 28,503 51 Chlumec nad Cidlinou
Polabská stavební CZ,s.r.o., Oseček 87, 289 41Pňov-Předhradí.
Dále starosta předložil OZ Výzvu k podání zakázky malého rozsahu.
OZ výběrové řízení a výzvu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení podporu kulturních akcí pořádané
petrovskými ženami. Starosta uvedl, že ho oslovily petrovské ženy s plánem pořádat kulturní
akce zaměřené pro starší občany. Starosta předal slovo zástupkyni petrovických žen,
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p.Petráčkové, která OZ seznámila s plány a aktivitami petrovických žen. Starosta navrhl finančně
podporovat aktivity petrovských žen.
OZ podporu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh využití VPP. Starosta
uvedl, že dosud nejsou známy podmínky zaměstnávání občanů hlášených na ÚP .Starosta navrhl,
aby obec Petrovice využila možnosti zaměstnávání občanů z VPP a po zjištění podmínek podala
obec návrh na zaměstnávání tří lidí.
OZ využití VPP a podání návrhu na zaměstnávání 3 lidí projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení poplatku za vodu v Kanicích.
Uvedl, že doposud byla cena stanovena 10,-Kč /1m3. S ohledem na zachování všech poplatků na
rok 2013 navrhl, cenu vody v Kanicích 10,-Kč včetně DPH za 1m3.
OZ cenu vody v Kanicích projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ seznámil s rozpočtovým opatřením č.6/2012.
OZ se rozpočtovým opatřením č.6/2012 seznámilo.
15. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh rozpočtu obce Petrovice
na rok 2013, rozpočet na rok 2013 pro obec Petrovice je schodkový v příjmech 3.980.400,-Kč a
ve výdajích 4.857.000,-Kč, rozdíl bude hrazen přebytkem minulého období. Závazným
ukazatelem čerpání rozpočtu jsou pro obec paragrafy. Rozpočet pro zřízenou příspěvkovou
organizaci Mateřskou školu činí 260000,- Kč.
OZ návrh rozpočtu projednalo a schválilo
.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.50 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 žádost SDH Petrovice o příspěvek ve výši 2323,-Kč na rok 2013
 žádost ZŠ Skřivany o finanční příspěvek na lyžařský výcvik dětí z obce v e výši 1500,Kč/1 dítě
 výši poplatku za ČOV na rok 2013 a to 6Kč včetně DPH /1m3
 finanční odměnu lesního správce p. Laštovičky za rok 2012 ve výši 22.000,-Kč
 finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč TJ Sokol Myštěves
 poplatek za psy ve výši 100,-Kč za každého psa
 konání akce „ Maškarní karneval“
 výběrové řízení na akci „ Oprava budovy čp.24“ a Výzvu k podání zakázky malého
rozsahu
 finanční podporu petrovským ženám ke konání kulturních akcí
 využití VPP a podání návrhu na zaměstnávání 3 lidí
 poplatek za vodu v Kanicích ve výši 10,-kč včetně DPH za 1m3
 rozpočet obce Petrovice na rok 2013, rozpočet na rok 2013 pro obec Petrovice je
schodkový v příjmech 3.980.400,-Kč a ve výdajích 4.857.000,-Kč, rozdíl bude hrazen
přebytkem minulého období. Závazným ukazatelem čerpání rozpočtu jsou pro obec
paragrafy. Rozpočet pro zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřskou školu
činí 260000,- Kč.
Zastupitelstvo obce odkládá:
 rozpočtový výhled na období 2014-2016.
Zastupitelstvo pověřuje:
 starostu obce k zastupování obce na jednání Honebního společenstva
Zápis byl vyhotoven dne: 12.2.2013
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Pavlína Karásková
Josef Čadík

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

