Usnesení z 2. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
25.11. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.

Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje usnesení:
 č.1 volí ověřovateli zápisu Josefa Čadíka a Miroslava Šarouna a zapisovatelem
RNDr.Lucii Jirsákovou
 č.2 program 2.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 1.veřejného zasedání OZ ze dne 10.11.2014
 č.5 požární poplachovou směrnici a požární řád na čp.24 obce Petrovice
 č.6 program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018
 č.7 bezplatné poskytování informací občanům
 č.8 nepodání žádosti o dotaci z POV HK na opravu chodníků před budovu čp.24
v Petrovicích
 č.9 zhotovení kovaného zábradlí ke schodům k budově OÚ a kovaného okrasného
květináče ke vstupním dveřím OÚ
 č. 10 výši finančního daru novému občánkovi obce Petrovice a Kanice ve výši 1000,Kč malý dárek
 č.11 směrnici pro zadávání veřejných zakázek
 č.12 odložení projednání rozpočtového výhledu 2015-2018 na další zasedání OZ
 č.13 realizaci nové vestavěné skříně do zasedací místnosti OÚ Petrovice
 č.14 rozpočtové provizorium na rok 2015
 č.15 odměnu zaměstnanci na ČOV za práci na čističce odpadních vod ve výši 6500,Kč
 č.16 odměnu účetní obce Monice Zubrové ve výši 6500,-Kč
 č.17 návrh na přidělování palivového dřeva navržený Ing. Drugdou, lesním správce
obecních lesů
 č.18 nabídku Jaroslava Khola na zimní údržbu obce Petrovice a Kanice
 č.19 cenu stočného na rok 2015 ve výši 8,-Kč včetně DPH za 1m3
 č.20 navýšení finančního ohodnocení zaměstnanci ČOV Petrovice od ledna 2015 na
částku 2450,-Kč
 č.21 vytvoření obrazů z fotografií obecních budov do prostor volební místnosti
 č.22 nabídku Zdeňky Kolářové na pozici účetní obce Petrovice
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
dne ...........................................
Miroslav Šaroun
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka

dne ...........................................
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č.23 finančně podpořit výstavu na téma „Jak se žilo za Harracha“
č.24 realizaci kovaných vrat, branky a poštovní schránky u vstupu do objektu MŠ,
Petrovice.
č.25 výsadbu nových tújí podél drátěného plotu v prostorách MŠ (podél komunikace
mezi MŠ a OÚ).
č.26 návrh p.Žilky Miroslava a p. Žilkové Boženy na převod prodlouženého
vodovodního řádu, který byl vybudován na pozemcích p.č.496/4, pozemková parcela
č. 496/23, 492/8, 734 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova na obec Petrovice. Vlastní
způsob převodu bude projednán na následujícím zasedání OZ.
č.27 hrazení právních úkonů obcí u převodu majetku viz. usnenení č. 26
č.28 místostarostka spolupodepisovala uvedené dokumenty související s převodem viz
ustanovení č.26.

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje usnesení:
 nabídku Ing.Klouzkové na pozici účetní obce Petrovice
 nabídku Jaroslava Meliše na pozici účetní obce Petrovice
 nabídku firmy Atlas Software o využití legislativního systému
Zastupitelstvo obce Petrovice bylo seznámeno s:
 s plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 10.11.2014.
 rozpočtovým opatřením č.4/2014
Zápis byl vyhotoven dne: 27.11.2014
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Miroslav Šaroun

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

