Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 9.5. 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. Tomášová, p. Bartoníčková
Program zasedání :
1. Projednání pronájmu pozemku p.č. 308/2 v majetku obce Petrovice.
2. Projednání finančních darů MŠ, Petrovice.
3. Projednání žádosti Honebního společenstva Petrovice.
4. Projednání opravy studně na hřbitově v Petrovicích.
5. Projednání víceprací na budově č.p. 24 vPetrovicích.
6. Projednání dětského dne v Petrovicích.
7. Projednání žádosti paní Bartoníčkové ve věci pronájmu Klubu přátel Petrovic.
8. Projednání konání akce „Tajný výlet“.
9. Projednání žádosti MŠ,Petrovice o schválení hospodářského výsledku 2012 a jeho
převedení do rezervního fondu.
10. Projednání výsledku výběrového řízení na realizaci Dětského hřiště u MŠ, Petrovice.
11. Projednání opravy topení v budově č.p.24.
12. Projednání pověření starosty a p. Josefa Čadíka k jednání ve věci vícepracích na
budově č.p.24 v Petrovicích.
13. Diskuze.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 30.4.2013, 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
9.5.2013, 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 8-13 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.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 27.3.2013:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení pronájmu pozemku p.č. 308/2
v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova. Starosta uvedl, že pozemek je v majetku obce Petrovice a
záměr o jeho pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce 15.3.2013. Starosta navrhl pronajmout
tento pozemek Rolnické a.s. Králíky se sídlem Králíky 1, 504 01 Nový Bydžov.
OZ dále pověřilo starostu obce jednáním ve věci doplacení rozdílu nájemného zatři roky
zpět ve věci pronájmu tohoto pozemku
OZ pronájem pozemku projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení finanční dary okolních obcí MŠ,
Petrovice. Starosta předal slovo p. ředitelce Tomášové,která zastupitele seznámila s výši darů a
jejich využitím. P. Tomášová uvedla, že obec Lodín darovala 60.000,-Kč,obec Myštěves 5.000,Kč, obec Králíky 3.000,-Kč a společnost Rolnická a.s. Králíky 15.000,-Kč. Všechny tyto finanční
prostředky budou použity na nákup interaktivní tabule a jejího příslušenství pro žáky MŠ.
OZ přijetí výše uvedených finančních darů okolních obcí a Rolnické a.s.Králíky
projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta navrhl navýšit rozpočet MŠ o částku 17.000,-Kč na nákup interaktivní tabule.
OZ navýšení rozpočtu MŠ o částku 17.000,-Kč projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost Honebního společenstva
Petrovice o ustoupení od příjmu nájemného z pronájmu honebních pozemků ve vlastnictví obce
Petrovice za účelem výkonu práva myslivosti.
OZ žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravy studně na hřbitově
v Petrovicích. Starosta uvedl, že z důvodů bezpečnosti návštěvníků místního hřbitova a i občanů
obce je nutná oprava skruží a poklopu u studny na místním hřbitově.
OZ opravu studně na hřbitově v Petrovicích projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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5. Starosta obce předložil k projednání a schválení seznam víceprací na budově č.p. 24 v
Petrovicích. Starosta předal slovo stavebnímu dozoru , p. Josefu Čadíkovi, který zastupitele
seznámil s víceprácemi na budově č.p.24. P.Čadík uvedl, že všechny vícepráce byly nejprve
schváleny stavebním dozorem a starostou obce.
OZ pověřilo starostu obce sepsáním dodatku ke smlouvě na opravu budovy č.p.24, která
bude obsahovat zmíněné vícepráce.
Vícepráce budou realizovány firmou JOKAS a.s., která realizuje opravu budovy č.p.24. ,
v předběžné výši do 300.000,-Kč.
OZ pověření starosty a p. Čadíka J. k ve věci jednání víceprací na budově čp.24.
OZ vícepráce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce dětského dne
vPetrovicích.Uvedl, že akce se bude konat v sobotu 1.6., pro děti je naplánován výlet do
Archeoparku ve Všestarech, poté opékání párků na hřišti v Petrovicích, Starosta navrhl finančně
podpořit tuto akci.
OZ konání akce dětského dne a finanční podpory obce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost paní Bartoníčkové ve věci
pronájmu Klubu přátel Petrovic. Starosta obce předal slovo p. Bartoníčkové, která zastupitele
seznámila s provozními náklady Klubu. Starosta navrhl zachovat výši nájmu, tj.1.000,-Kč/měsíc,
na letní období , od začátku dubna do konce září. Dále navrhl snížit nájemné na částku 500,Kč/měsíc na zimní období, od začátku října do konce března.
OZ návrh na výši nájemného projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „ Tajného výletu“. Starosta
uvedl, že tajný výlet by se měl konat v sobotu 22.6.2013, pro občany je zajištěn výlet do okolí,
poté je občerstvení s hudbou na místním hřišti. Dále starosta uvedl, že občerstvení bude zajištěno
místní SDH. Starosta navrhl finančně zajistit tuto akci.
OZ konání akce „ Tajný výlet“ a finanční zajištění obcí projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádosti MŠ,Petrovice o schválení
hospodářského výsledku 2012 a jeho převedení do rezervního fondu . Hospodářský výsledek za
rok 2012 činí 2.591,15Kč.
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OZ hospodářský výsledek 2012 projednalo a schválilo a schválilo jeho převedení do
rezervního fondu.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výsledek výběrového řízení na
realizaci Dětského hřiště u MŠ, Petrovice. Poté předal slovo místostarostce obce, která zastupitele
seznámila s výběrovým řízením a nabídkami firem. Finančně nejvýhodnější byla nabídka firmy B
plus P s.r.o. se sídlem Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec ve výši 129.655,-Kč včetně
DPH.
OZ pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy o realizaci dětského hřiště u MŠ,
Petrovice s firmou B plus P s.r.o.
OZ projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení a pověřilo starostu podepsáním
smlouvy s firmou B plus s.r.o.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravy topení v budově č.p.24.
Starosta uvedl, že předběžným záměrem je realizace kotle na tuhá paliva, pořizovací cena i
s radiátory do cca 170.000,-Kč. Dále navrhl tento bod odložit z důvodů získání více finančních
nabídek, které zajistí stavební dohled a starosta obce.
OZ záměr na opravu topení v budově č.p.24 projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Diskuse – probíhala ke každému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.10 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 pronájmu pozemku p.č. 308/2 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova Rolnické a.s. Králíky
 přijetí finančních darů pro MŠ,Petrovice od obce Lodín ve výši 60.000,-Kč, obce
Myštěves ve výši 5.000,-Kč, obce Králíky ve výši 3.000,-Kč a společnosti Rolnická a.s.
Králíky ve výši 15.000,-Kč na nákup interaktivní tabule a jejího příslušenství
 navýšení rozpočtu MŠ o částku 17.000,-Kč
 žádost Honebního společenstva Petrovice o ustoupení od příjmu nájemného z pronájmu
honebních pozemků ve vlastnictví obce Petrovice za účelem výkonu práva myslivosti
 opravu studně na hřbitově v Petrovicích
 vícepráce na budově č.p.24, které budou realizovány firmou JOKAS a.s., která realizuje
opravu budovy č.p.24. , v předběžné výši do 300.000,-Kč
 konání dětského dne vPetrovicích a finanční podporu obce
 zachování výši nájmu p. Bartoníčkové, tj.1.000,-Kč/měsíc, na letní období , od začátku
dubna do konce září.Dále snížení nájemného na částku 500,-Kč/měsíc na zimní období,
od začátku října do konce března
 konání akce „ Tajný výlet“ a finanční zajištění obcí
 hospodářský výsledek 2012 MŠ, Petrovice a jeho převedení do rezervního fondu MŠ,
Petrovice
 výsledek výběrového řízení na realizaci dětského hřiště u MŠ, Petrovice
Zastupitelstvo obce odkládá:
 záměr na opravu topení v budově č.p.24
Zastupitelstvo pověřuje:
 starostu obce jednáním ve věci doplacené rozdílu pronájmu pozemku p.č. 308/2 v k.ú.
Petrovice u Nového Bydžova
 pověřilo starostu podepsáním smlouvy s firmou B plus s.r.o.
 p. Josefa Čadíka a starostu obce Petrovice ve věci opravy topení v budově č.p.24 a získání
finančních nabídek na tuto opravu
 starostu a p. Čadíka J. k ve věci jednání víceprací na budově čp.24
Zápis byl vyhotoven dne: 13.5.2013
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Pavlína Karásková
Josef Čadík

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

