Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 23.10.
2013 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák,
Petr Hrdý, Pavlína Karásková
Ostatní: p.Šaroun M.,p.Bartoníčková S., p.Borůvka, p. Vařeka, p.Dobrozemký,
p.Karásková J., p.Petráčková M.
Program zasedání :
1. Projednání žádosti mysliveckého sdružení Starý háj Petroviceo finanční příspěvek.
2. Projednání nabídky firmy EP Power o dodávce elekřiny pro obecní budovy.
3. Projednání návrhu smlouvy firmy Kořízek - Šťastný na odborné technické kontroly
tělocvičného nářadí a zařízení, dětských hřišť.
4. Projednání smlouvy ČOV.
5. Projednání úpravy horního rybníčku.
6. Projednání situace v Klubu přátel Petrovic.
7. Projednání podmínek prodeje dříví a ceny palivového dřeva.
8. Projednání výběrové komise pro změnu územního plánu obce Petrovice.
9. Projednání POV HK.
10. Projednání přípravy projektové dokumentace pro další bytové jednotky v budově čp.24.
11. Projednání konání akce „ Strojení vánočního stromečku“.
12. Projednání konání akce „ Mikulášská besídka“.
13. Projednání konání akce „ Veřejná schůze“.
14. Projednání žádosti nájemníků bytů v budově čp.24.
15. Projednání žádosti klubu Petrovický senior.
16. Projednání záměru na úklid sněhu veřejných prostransví v obci Petrovice a Kanice.
17. Projednání přijetí mobiliáře z projektu“ Mobiliář Mikroregionu Novobydžovsko“
18. Diskuse
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 15.10.2013, zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem. Starosta 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
23.10.2013, Jaroslava Čermáka a Pavlínu Karáskovou , 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 bodech13-18 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
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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 13.8.2013:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádosti mysliveckého sdružení
Starý háj Petrovice o finanční příspěvek. Starosta předal slovo zástupcům mysliveckého sdružení,
p. Vařekovi a p. Dobrozemskému, kteří OZ seznámili se záměrem mysliveckého sdružení na
úpravy v myslivně v Petrovicích. Starosta navrhl finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč.
OZ finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nabídku firmy EP Power o
dodávce elekřiny pro obecní budovy OZ. Starosta uvedl, že se jedná o obecní budovy kromě
budovy č.p. 24 a spočítaná úspora obce zástupcem firmy EP Power by byla cca 24.000Kč za rok.
Smlouva s EP Power bude uzavřena na dva roky.
OZ nabídku firmy EP Power projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
OZ pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou EP Power o dodávce elektřiny
pro obecní budovy kromě budovy č.p.24.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrhu smlouvy firmy Kořízek –
Šťastný na odborné technické kontroly tělocvičného nářadí a zařízení, dětských hřišť. Starosta
uvedl, že daná firma provádí revize dětského hřiště v MŠ, Petrovice. Starosta uvedl, tato firma
by zajistila revizi dětského hřiště a minigolfu na hřišti v Petrovicích. OZ po diskuzi rozhodlo, že
smlouva se uzavírat nebude. Revize dětského hřiště a minigolfu bude řešena individuálně každý
rok.
OZ návrh smlouvy firmy Kořízek - Štastný Šťastný na odborné technické kontroly
tělocvičného nářadí a zařízení, dětských hřišť projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ seznámil OZ s dobíráním poplatků za stočné u občanů, jejichž trvalý
pobyt v obci Petrovice není celý kalendářní rok. Starosta uvedl, že poplatek se platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu celých kalendářních měsíců pobytu v obci.
5. Starosta obce předložil k projednání a schválení návrh úpravy horního rybníčku. Poté
předal starosta slovo zastupiteli J. Čadíkovi, aby OZ seznámil s návrhem úprav. P. Čadík navrhl
oslovit tři firmy:
Stavoka Kosice a.s.,Kosice 116,Chlumec nad Cidlinouj 503 51
Rekom Nový Bydžov a.s.,Měník-Barchůvek 2 , 504 01 Nový Bydžov
ABK-Pardubice a.s.,Divize stavební, Vodárenská 22, 530 03 Nemošice,
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které se zabývají úpravou rybníků. Dále uvedl, že je nutné provést zpevnění břehů z kamene
frakce 63/125 v mocnosti min. 20cm a termín realizace je nutný do konce března 2014.
OZ oslovení zmiňovaných třech firem projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále starosta navrhl sestavit výběrovou komisi pro výběrové řízení malého rozsahu této
akce ve složení p. J. Čadík, místostarostka a starosta obce.
OZ výběrovou komisi projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále bylo navrženo, aby starosta obce byl pověřen podpisem smlouvu s firmou vybranou
výběrovou komisí.
OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou vybranou výběrovou komisí
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání situaci v Klubu přátel Petrovic. Starosta
seznámil OZ se situací a navrhl odložit tento bod z důvodů vypracování dodatku k nájemní
smlouvě, který bude předložen na dalším zasedání OZ.
OZ situaci v Klubu přátel Petrovic projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení podmínky prodeje dříví a ceny
palivového dřeva. Starosta navrhl cenu za 1m dubového vrchu 50,-Kč bez DPH a cenu za 1m3
surováků 800-1000Kč bez DPH podle tvrdosti dřeva.
Dále uvedl, že dřevo bude přiděleno těm občanům, kteří nemají dluh vůči obci Petrovice.
OZ ceny palivového dřeva projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh členů výběrové komise pro
změnu územního plánu obce Petrovice. Starosta uvedl, že změnu územního plánu obce Petrovice
OZ již projednávalo na svém zasedání ze dne 25.6.2012 a byla odložena z důvodů, že obec
nedisponuje finančními prostředky, aby došlo k souladu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR,
ZÚR Královéhradeckého kraje a ÚAP ORP Nový Bydžov. Dále starosta uvedl, že změnu ÚP
obce Petrovice již OZ projednalo a schválilo na svém zasedání ze dne 12.12.2012.
Starosta navrhl oslovit tři firmy, které se zabývají změnami ÚP a dále sestavit tříčlennou
výběrovou komisi ve složení p. J. Čadík, místostarostka a starosta.
OZ oslovení třech firem a vyhlášení záměru, dále tříčlennou výběrovou komisi pro
změnu ÚP obce Petrovice, ve složení p. J. Čadík, místostarostka a starosta, projednalo a
schválilo.

.-
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HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh žádosti na dotaci z POV
HK na výměnu oken v budově čp.104 a realizaci nové fasády. Starosta uvedl, že realizace
výměny oken a nové fasády by byla až po získání dotace.
OZ podání žádosti o získání dotace na výměnu oken a nové fasády projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh přípravy projektové
dokumentace pro další bytové jednotky v budově čp.24.Starosta uvedl, že z řad občanů obce je
zájem o nové bytové jednotky, proto navrhl zjistit podmínky k realizaci dalších bytových
jednotek v budově čp.24 a odložit tento bod na další zasedání OZ.
OZ návrh přípravy projektové dokumentace pro další bytové jednotky projednalo a
odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „ Strojení vánočního
stromečku“.Uvedl, že tuto akci bude realizovat OZ ve spolupráci se spolkem Petrovický senior.
Dále navrhl tuto akci zajistit finančně.
OZ konání a finanční zajištění akce „Strojení vánočního stromečku“ projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „ Mikulášská
besídka“.Starosta navrhl zajistit tuto akci finančně.
OZ konání akce „ Mikulášská besídka“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „ Veřejná schůze“.
Starosta navrhl tento bod odložit a realizovat tuto akci až na jaře 2014.
OZ konání akce „Veřejná schůze“ projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost nájemníků bytů v budově
čp.24 o doplnění bytů o vnitřní dveře. Starosta seznámil OZ se situací, týkající se bytů a navrhl
s ohledem na dodělávky v bytech vyjít vstříc nájemníkům a dokoupit vnitřní dveře.
OZ žádost nájemníků bytů v budově čp.24 o doplnění bytů o vnitřní dveře projednalo a
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schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost klubu Petrovický senior o
zbudování klubovny v budově čp.24. Starosta seznámil zástupkyně klubu Petrovický senior se
záměrem mysliveckého sdružení Starý háj Petrovice , který se týká úprav budovy myslivny
v Petrovicích. Dále uvedl, že myslivecké sdružení nabídlo obci i spolkům v obci možnost využití
myslivny. Z toho důvodu starosta navrhl odložit tento bod a nebudovat klubovnu v budově čp.24
OZ žádost klubu Petrovický senior o vybudování klubovny v budově čp.24 projednalo a
odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení záměr na úklid sněhu veřejných
prostransví v obci Petrovice a Kanice. Starosta uvedl, že záměr byl vyvěšen na úřední desce obce
dne 8.10.2013 . Písemná žádost na úklid sněhu v roce 2013 nebyla podána, pouze p. Jaroslav
Khol potvrdit cenovou nabídku z minulého roku, která byla finančně nejvýhodnější.Proto starosta
navrhl uzavřít smlouvu s p. Jaroslavem Kholem o úklidu sněhu veřejných prostranstvích obce
Petrovice a Kanice.
OZ nabídku p.Jaroslava Khola o úklidu sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a
Kanice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení přijetí mobiliáře z projektu
“Mobiliář Mikroregionu Novobydžovsko“. Starosta uvedl, že účast v tomto projektu již OZ
schválilo a nyní se jedná o přijetí dotace na 3 lavičky, 1 stojan na kola a 2 odpadkové koše.
Dotace činí 767618Kč a finanční spoluúčast obce činí 8575,84Kč.
OZ přijetí dotace na mobiliář (3lavičky, 1 stojan na kola, 2 odpadkové koše) projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
18. Diskuze.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.55 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč mysliveckého sdružení Starý háj Petrovice
 nabídku firmy EP Power o dodávce elekřiny pro obecní budovy kromě budovy č.p.24
 oslovení firmy: Stavoka Kosice a.s., Rekom Nový Bydžov a.s., ABK-Pardubice a.s.,
k získání nabídky na realizaci opravy horního rybníčku
 výběrovou komisi pro výběrové řízení malého rozsahu k akci „Realizace opravy horního
rybníčku“ ve složení p. J. Čadík, místostarostka a starosta obce
 cenu dřeva : za 1m dubového vrchu 50,-Kč bez DPH a cenu za 1m3 surováků 9001000Kč bez DPH podle tvrdosti dřeva
 oslovení třech firem a tříčlennou výběrovou komisi pro změnu ÚP obce Petrovice,ve
složení p.J. Čadík, místostarostka a starosta
 podání žádosti o získání dotace na výměnu oken a novou fasádu na budově OU, čp.104
 konání a finanční zajištění akce „Strojení vánočního stomečku“
 konání a finanční zajištění akce „ Mikulášská besídka“
 žádost nájemníků bytů v budově čp.24 o doplnění bytů o vnitřní dveře
 nabídku p.Jaroslava Khola o úklidu sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
 přijetí dotace na mobiliář (3lavičky, 1 stojan na kola, 2 odpadkové koše)
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 návrh smlouvy firmy Kořízek –Štastný Šťastný na odborné technické kontroly
tělocvičného nářadí a zařízení, dětských hřišť
Zastupitelstvo obce odkládá:
 projednání situace v Klubu přátel Petrovic
 návrh přípravy projektové dokumentace pro další bytové jednotky v budově čp.24
 konání akce „Veřejná schůze“
 žádost klubu Petrovický senior o vybudování klubovny v budově čp.24
Zastupitelstvo pověřuje:
 starostu obce podpisem smlouvy s firmou EP Power o dodávce elektřiny pro obecní
budovy kromě budovy č.p.24
 pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou vybranou výběrovou komisí na realizace
akce „Realizace opravy horního rybníčku“
Zastupitelstvo bylo seznámeno s :
 dobíráním poplatků za stočné u občanů, jejichž trvalý pobyt v obci Petrovice není celý
kalendářní rok
Zápis byl vyhotoven dne: 27.10.2013
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
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Jaroslav Čermák
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

