Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 4.6. 2013
v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Ţilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Roman Klouzek
Ostatní: p. Borůvka, p. Klejnová, p. Škrabal
Program zasedání :
1. Projednání návrhu na opravu topení v budově č.p. 24 v Petrovicích.
2. Projednání víceprací na budově č.p. 24 v Petrovicích.
3. Projednání smlouvy o právu provedení stavby, vodovodní přípojky pro RD č.p. 74
v Petrovicích.
4. Projednání návrhu na moţné potvrzení pokračování výkonu funkce ředitelky Mateřské
školy, Petrovice.
5. Projednání návrhu na vybudování poţární nádrţe na horním konci obce Petrovice.
6. Projednání rozpočtového opatření obce Petrovice č. 1/2013.
7. Projednání návrhu na podporu akce „Střelecké závody vPetrovicích“.
8. Projednání návrhu na podporu rybářského spolku v Petrovicích.
9. Projednání projektu „Mobiliář Mikroregionu Novobydţovsko“.
10. Projednání přijetí finančního daru MŠ,Petrovice.
11. Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce s EKO-KOM,a.s..
12. Projednání realizace opravy mostku u p. Krátké v Kanicích.
13. Projednání vybudování protipovodňové opatření v Kanicích.
14. Diskuze.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, ţe veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 24.5.2013, zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem. 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
4.6.2013, Pavlínu Karáskovou a Josefa Čadíka, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K návrhu
nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL 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 9-14 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.
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Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 9.5.2013:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na opravu topení v budově
č.p. 24 v Petrovicích. Starosta předal slovo technickému dozoru, p.Josefu Čadíkovi, který OZ
seznámil s nabídkami firem na realizaci oprav topení v budově č.p. 24. Uvedl, ţe se jedná o
kombinovaný pětivloţkový kotel. Dále uvedl, ţe kritériem pro výběr nabídky je nejniţší cena.
Firma STAVOTERM NB s.r.o se sídlem Ţiţkova 623, 504 01 Nový Bydţov , IČO:
27486800 s cenovou nabídkou 168 601,-Kč včetně DPH.
Firma Miroslav Vávra-instalaterství se sídlem Nová 4, 503 52 Skřivany, IČO:86705369
s cenovou nabídkou 177 173,04 Kč včetně DPH.
Firma Jiří Kloz-Topmont se sídlem Nepolisy 247, 503 63 Nepolisy, IČO: 43489141
s cenovou nabídkou 182 890,29Kč včetně DPH.
OZ projednalo jednotlivé nabídky a schválilo výběr nabídky firmy s nejniţší cenovou
nabídkou, firmu STAVOTERM NB s.r.o..
OZ pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s firmou STAVOTERM NB s.r.o.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení vícepráce na budově č.p. 24
v Petrovicích.
Poté předal slovo stavebnímu dozoru, p. Josefu Čadíkovi, který předloţil OZ poslední
fakturu dle základní nabídky na opravu budovy č.p. 24.Touto poslední fakturou bude hotova
celková fakturace akce „Oprava budovy č.p.24“ dle smlouvy s firmou JOKAS s.r.o., dále uvedl,
ţe ze základní nabídky a tedy i fakturace byla vyřazena technickým dozorem a starostou obce,
z důvodu šetření finančních prostředků, poloţka 32-podlaha z PVC v třetím bytě ve výši 19 415,Kč bez DPH.
OZ projednalo a schválilo vyřazení poloţky 32 s celkové fakturace dle základní nabídky.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
OZ projednalo a schválilo celkovou fakturaci akce „Oprava budovy č.p.24“
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta obce předloţil OZ návrh dalších víceprací na budově č.p.24, které se týkají řešení
havarijního stavu elektroinstalace. Tyto vícepráce budou řešeny dodatkem č.2 k základní
smlouvě. Jedná se o řešení elektroinstalace měření do výše 60.000,-Kč.
OZ seznam dalších víceprací na budově č.p.24 a dodatek č.2 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení smlouvy o právu provedení stavby,
vodovodní přípojky pro RD č.p. 74 v Petrovicích. Starosta uvedl, ţe majitelka nemovitosti p.
Dana Dědová provede na vlastní náklady vodovodní přípojku pro RD čp.74 v Petrovicích, kdy na
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pozemky ve vlastnictví obce,p.č.735 a p.č.729, bude natrvalo uloţeno vodovodní potrubí,
plastové vodoměrné kruhové šachty, zemní souprava a uzavírací šoupět. Dana Dědová se
zavazuje uvést dotčené pozemky do původního stavu na svoje náklady.
OZ smlouvu o právu provedení stavby , vodovodní přípojky pro RD čp.p74 v Petrovicích
projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na moţné potvrzení
pokračování výkonu funkce ředitelky Mateřské školy, Petrovice. Starosta uvedl, ţe současné
ředitelce Mgr. Kateřině Tomášové bude končit 31.7.2013 jmenovací dekret ředitelky MŠ,
Petrovice. Dále uvedl, ţe obec, jako zřizovatel mateřské školy, můţe vyhlásit konkurz na pozici
ředitele MŠ nebo potvrdit stávající ředitelce pozici na dobu šesti let. OZ projednalo obě
moţnosti a navrhlo potvrdit stávající ředitelce, Mgr. Kateřině Tomášové, pozici ředitelky MŠ na
dobu šesti let.
OZ potvrzení pozice ředitelky MŠ, Mgr.Kateřině Tomášové, na dobu šesti let projednalo
a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předloţil k projednání a schválení návrh na vybudování poţární nádrţe
na horním konci obce Petrovice.
OZ vybudování poţární nádrţe v horní části obce Petrovice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení rozpočtového opatření obce
Petrovice č.1/2013.
OZ k projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrhu na podporu akce „Střelecké
závody v Petrovicích“.Starosta uvedl, ţe tuto akci pořádá SDH Petrovice, navrhl finančně zaštítit
tuto akci.
OZ finanční podporu akce„Střelecké závody vPetrovicích“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení podporu rybářského spolku
v Petrovicích. Starosta uvedl, ţe členové rybářského spolku se podíleli na úklidu prostoru ČOV a
přislíbili konání akce „rybářské závody“ koncem léta.
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Starosta navrhl podpořit místní rybáře finanční částkou 5.000,-Kč.
OZ finanční podporou rybářskému spolku Petrovice ve výši 5.000,-Kč projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení projekt „Mobiliář Mikroregionu
Novobydţovsko“.Starosta uvedl, ţe se jedná o dovybavení obcí mikroregionu Novobydţovsko
lavičkami, stojany na kola a odpadkovými koši. Dále uvedl, ţe jsme se jiţ tohoto projektu
účastnili, ale bohuţel tento projekt nebyl finančně podpořen a tedy realizován. Nyní mikroregion
Novobydţovsko bude za všechny obce, které se do projektu přihlásí, ţádat o dotaci na
dovybavení. Starosta uvedl, ţe obec Petrovice ţádá v tomto projektu o 3 lavičky, 1 stojan na kola
a 2 odpadkové koše.
OZ účast v projektu „Mobiliář Mikroregionu Novobydţovsko“ projednalo schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení přijetí finančního daru
MŠ,Petrovice. Starosta uvedl, ţe ZD Bašnice poskytlo finanční dar MŠ,Petrovice ve výši 2.000,Kč. Finanční dar bude pouţit na nákup interaktivní tabule a jejího příslušenství pro ţáky MŠ.
OZ přijetí výše uvedeného finančního daru od ZD Bašnice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh smlouvy o výpůjčce
s EKO-KOM,a.s..Uvedl, ţe se jedná o návrh nové smlouvy o výpůjčce sběrných nádob, které
obec pouţívá v rámci svého obecního systému pro tříděný sběr vyuţitelných odpadů.
OZ smlouvu o výpůjčce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení opravy mostku u p. Krátké
v Kanicích. Starosta uvedl, ţe je nutné mostek opravit z protipovodňových důvodů.
OZ opravu mostku v Kanicích projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předloţil k projednání a schválení návrh na řešení
protipovodňového opatření v Kanicích. Starosta navrhl jednání s Ing. Tomáškem z Rolnické a.s.
o vybudování odvodňovacího příkopu na okraji pole kolem obce Kanice. OZ pověřilo starostu
obce a zastupitele Čadíka tímto jednáním.
OZ pověřilo starostu a J.Čadíka jednáním s Ing. Tomáškem.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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14. Diskuse – probíhala ke kaţdému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.55 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 nabídku firmy STAVOTERM NB s.r.o. na realizaci opravu topení v budově
č.p.24
 vyřazení poloţky 32 s celkové fakturace dle základní nabídky akce „Oprava
budovy č.p.24“.
 OZ projednalo a schválilo celkovou fakturaci akce „Oprava budovy č.p.24“
 seznam dalších víceprací na budově č.p.24 a dodatek č.2 do výše 60.000,-Kč
 potvrzení pozice ředitelky MŠ, Mgr.Kateřině Tomášové, na dobu šesti let
 vybudování poţární nádrţe v horní části obce Petrovice
 rozpočtového opatření obce Petrovice č. 1/2013
 finanční podporu akce„Střelecké závody vPetrovicích“
 finanční podporou rybářskému spolku Petrovice ve výši 5.000,-Kč
 účast v projektu „Mobiliář Mikroregionu Novobydţovsko
 přijetí finančního daru od ZD Bašnice pro MŠ, Petrovice
 smlouvy o výpůjčce s EKO-KOM,a.s.
 opravy mostku u p. Krátké v Kanicích
Zastupitelstvo obce odkládá:
 záměr na opravu topení v budově č.p.24
Zastupitelstvo pověřuje:
 pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s firmou STAVOTERM NB s.r.o.
 starostu a J.Čadíka jednáním s Ing. Tomáškem
Zápis byl vyhotoven dne: 7.6.2013
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Pavlína Karásková
Josef Čadík

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

Starosta: Mgr. Luboš Ţilka

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

