Zápis z 7. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.6.
2015 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 7.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 6.veřejného zasedání OZ ze dne 17.4.2015
 č.5 schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva –
pozemková parcela p.č.860/1 v k.ú.Kanice u Petrovic
 č.6 limit pokladní hotovosti ve výši 50.000,-Kč
 č.7 pokladní operace bude provádět pokladník, pouze v jeho nepřítomnosti mohou hotovost
přijmout starosta a místostarosta
 č.8 závěrečný účet obce Petrovice za rok 2014 bez výhrad
 č.9 účetní závěrku za rok 2014 a toto rozhodnutí dokládá podepsaným protokolem
 č.10 Směrnici ke schvalování účetních závěrek dle vyhlášky č.220/13Sb
 č.11 hospodářský výsledek za rok 2014 MŠ, Petrovice ve ztrátě 5278,-Kč
 č.12 odpisový plán MŠ, Petrovice na rok 2015, odpisy ve výši 3246,66Kč za interaktivní
tabuli
 č.13 účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ, Petrovice
 č.14 nabídku firmy Vávra Zdeněk z Nového Bydžova na rekonstrukci střechy „márnice“
 č.15 pověřuje starostu jednáním s firmou Vávra Zdeněk a podpisem smlouvy o dílo.
 č.16 zadání přesného vytyčení místních komunikací
 č.17 přípravu žádosti na dotaci opravy sběrného dvora
 č.18 smlouvu o zřízení věcného břemene – plynárenské zařízení pro 4 RD v obci Petrovice
mezí obcí Petrovice a RWE GAsNet,s.r.o.
 č.19 proplacení startovného SDH Petrovice na hasičských závodech v Prasku
 č.20 prodloužení nájmu na jeden rok nabytovou jednotku v budově č.p.24 paní M. Š.
 č.21 drobné opravy v nemovitosti č.p.24
 č.22 opravu velkého květináče u prodejny Hruška
 č.23 pronájem pozemků, viz záměr ze dne 28.5.2015, Rolnické a.s. Králíky a návrh
pachtovní smlouvy na zmiňované pozemky
 č.24 finanční zajištění akce „Střelecké závody“ do stejných nákladů jako v minulém roce,
organizaci samotné akce zajistí SDH Petrovice s mysliveckým sdružení Starý Háj Petrovice
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
dne ...........................................
Miroslav Šaroun
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka
dne ...........................................

Zápis z 7. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.6. 2015 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.












č.25 navýšení odměn zastupitelům o 3,5% od 1.7.2015, které navrhuje novela nařízení
vlády 37/2003 Sb.o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva
č.26 měsíční výplatu zaměstnancům VPP ve výši 11.500,- Kč od 1.7.2015
č.27 standardy sociálně právní ochrany dětí obce Petrovice
č.28 schvaluje převedení přeplatků za energie z roku 2014, ve výši 24 232,92 Kč, do
rezervního fondu MŠ, Petrovice
č.29 memorandum o vzájemné spolupráci mezi statutárními městy Pardubice , Hradec
Králové, Týniště nad Orlicí a obcemi Kobylice a Petrovice
č.30 nabídku firmy StavoSport s.r.o. se sídlem ve Fryštáku na realizaci akce „Oplocení
asfaltového hřiště v obci Petrovice“ ve výši 233.924,-Kč včetně DPH
č.31 pověření starosty podpisem smlouvy s firmou StavoSport s.r.o. a p.Čadíka jako
technický dohled nad stavbou
č.32 schvaluje vybudování jedné odkalovací šachty na konci vodovodního řádu v Kanicích
u nemovitosti č.p.7
č.33 oslovení architektů Ing. arch. Martina Doubka z Nové Paky, Ing. Libora Žilku
z Prasku, Miroslava Drahokoupila z Nového Bydžova k
vytvořením nabídek do
výběrového řízení „Projektová dokumentace – Stavební úpravy z ubytovny na byty“
č.34 odložení žádosti pana Borůvky o přemístění informační tabule v Kanicích a o opravu
výčepní desky v Klubu přátel Petrovic

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:

s plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 17.4.2015

s výsledkem kontroly kontrolního a finančního výboru obce Petrovice za období prvního
čtvrtletí 2015. Byl předložen zápis z kontrol, bez výhrad

seznámeno s rozpočtovým opatřením č.2/2015 a č.3/2015

s konáním tajného výletu

s úpravou studně u budovy pošty
Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje :

nabídku na právní poradenství pro obec Petrovice firmy Marcela Studničková, s.r.o. se
sídlem Liberec
Zápis byl vyhotoven dne: 19.6.2015
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
dne ...........................................
Miroslav Šaroun
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka
dne ...........................................

