Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.7.
2014 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:
Program zasedání :
1. Projednání rozpočtového opatření.
2. Projednání opravy střechy Klubu přátel Petrovic.
3. Projednání opravy dlažby v Klubu přátel Petrovic.
4. Projednání výběru firmy na realizaci osvětlení v horní části obce Petrovice.
5. Projednání návrhu na nové vytápění v prostorách kadeřnictví.
6. Projednání nového lesního správce.
7. Projednání úpravy komunikace k Bartoníčkovým.
8. Diskuse
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 1.7.2014, 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
11.7.2014, Josefa Čadíka 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 bodech 6-8 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 10.6.2014:
 Úkoly byly splněny

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.7.
2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce předložil k projednání a schválení rozpočtového opatření č.2.
OZ rozpočtové opatření č.2 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravy střechy Klubu přátel
Petrovic. Starosta uvedl, že oprava střechy bude realizována pomocí zaměstnanců na VPP a
firmou Střechy Vávra se sídlem Luční 888, Nový Bydžov, která měla finančně nejvýhodnější
nabídku. Firma Střechy Vávra provede pokrytí střechy krytinou – plechem střešní systémy
Lindab.
OZ projednalo a schválilo opravu střechy Klubu přátel Petrovic firmou Střechy Vávra ve
spolupráci se zaměstnanci na VPP
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravu dlažby v Klubu přátel
Petrovic. Starosta uvedl, že se jedná o výměnu rozbitých dlaždic v prostorách Klubu přátel
Petrovic.
OZ opravu dlažby v prostorách Klubu přátel Petrovic projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výběr firmy na realizaci
osvětlení v horní části obce Petrovice. Starosta uvedl, že finančně nejvýhodnější je nabídky firmy
Filup-elektro, spol.s.r.o.se sídlem v Bydžovské Lhotce a to ve výši 47.266,-Kč bez DPH.
OZ projednalo a schválilo nabídku firmy Filup-elektro, spol.s.r.o. na realizaci osvětlení
v horní části obce Petrovice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na nové vytápění
v prostorách kadeřnictví. Starosta předal slovo zastupiteli J. Čadíkovi, který OZ seznámil
s plánem nového vytápění v prostorách kadeřnictví - 2 elektrické přímotopy s termostatem.
OZ nové vytápění v prostorách kadeřnictví (čp.104) realizované 2 elektrickými
přímotopy s termostatem projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nového lesního správce.
Starosta seznámil OZ s doporučením současného lesního správce, pana Laštovičku. P.Laštovička
doporučil OZ spolupráci s Ing. Jánem Drugdou. Starosta uvedl, že p.Laštovička ukončí svoji
funkci ke konci roku 2014.
OZ projednalo a schválilo Ing. Jána Drugdu novým lesním správcem.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále OZ pověřuje Ing. Jána Drugdu zajištěním prací v obecních lesích do konce roku 2014.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení úpravy komunikace
k Bartoníčkovým.
OZ úpravu komunikace k Bartoníčkovým projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Diskuse.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10hod
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 rozpočtové opatření č.2
 opravu střechy Klubu přátel Petrovic firmou Střechy Vávra ve spolupráci se zaměstnanci
na VPP
 opravu dlažby v prostorách Klubu přátel Petrovic
 nabídku firmy Filup-elektro, spol.s.r.o. na realizaci osvětlení v horní části obce Petrovice.
 nové vytápění v prostorách kadeřnictví (čp.104) realizované 2 elektrickými přímotopy
s termostatem
 Ing. Jána Drugdu novým lesním správcem
 úpravu komunikace k Bartoníčkovým


Zastupitelstvo pověřuje:
Ing. Jána Drugdu zajištěním prací v obecních lesích do konce roku 2014

Zápis byl vyhotoven dne: 18.7.2014
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

