Usnesení z 11. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
17.11. 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 11.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 10.veřejného zasedání OZ ze dne 9.10.2015
 č.5 zimní údržbu obce Petrovice podle plánu zimní údržby
 č.6 pravidla přidělování dřeva, dřevo bude přidělováno jako v roce minulém
 č.7 zakoupení plotostřihu a pověření p. Končického zajištěním finančních nabídek
 č.8 pověření p. Končického podáním žádosti o pokácení vzrostlého stromu na
„náměstíčku“ v Kanicích
 č.9 pověření starosty obce a zastupitele Čadíka jednáním s Rolnickou Králíky,a.s. o
protipovodňových opatření v Kanicích
 č.10 usnesení č. 6 ze zasedání ze dne 9.10.2015 – podání žádosti na získání dotace na
opravu komunikace v Kanicích, nebude realizováno
 č.11 podání žádosti na získání dotace opravu chodníků v obci Petrovice u nemovitosti
čp. 24 z dotačního programu Královéhradeckého kraje – Komplexní úprava nebo
dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura
 č.12 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petrovice ve výši
18.150,-Kč na vypracování projektové dokumentace na statické zajištění poruch
čelního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Petrovicích s Římskokatolickou
farností – děkanství Nový Bydžov.
 č.13 žádost o poskytnutí finančního příspěvku Knihovně v Hradci Králové ve výši
4.000,-Kč na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických
služeb
 č.14 neinvestiční finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě
dotace na obnovu a výchovu lesních porostů ve výši 75.000,-Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
 č.15 zajištění akce „Mikulášská besídka“ organizačně i finančně
 č.16 nabídku firmy Lindr-chladící a výčepní technika na opravu výčepního zařízení
v Klubu přátel Petrovic na částku 27.343,-Kč z důvodů doplnění původní objednávky,
které je specifikováno v dodacím listu
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dne ...........................................
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č.17 proplacení autobusové dopravy na prosincový výlet MŠ, Petrovice na zámek
Potštejn
 č. 18 vypracování návrhu smlouvy o půjčce psímu útulku p. Musila z Holovous.
 č.19 směnu pozemků ve stejné výměře za farmou v Petrovicích, které jsou ve
vlastnictví obce Petrovice za pozemek p.č. 415/5 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
o velikosti 11906 m2, ostatní pozemky za farmou v Petrovicích budou řešeny kupní
smlouvou
 č.20 pověření starosty obce Mgr. Luboše Žilku k provedení směny dle usnesení č.19
 č.21 prodloužení termínu pro vytvoření projektové dokumentace akce „ Stavební
úpravy z ubytovny na byty“ do konce prvního čtvrtletí roku 2016
 č.22 finanční odměnu lesnímu správci Ing. J. D. ve výši 10.000,-Kč
 č.23 finanční odměnu účetní obci p.Z. K. ve výši 3.000,-Kč
 č.24 finanční odměnu zastupiteli M. Š. ve výši 2.000,-Kč za jeho technickou údržbu
obecního majetku
 č.25 výši stočného v roce 2016 a to 8,-Kč včetně DPH za 1 m3
 č.26 zajištění akce „Strojení vánočního stromečku“ organizačně i finančně
Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje usnesení:
 žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. se sídlemHrachov 13, Krásná Hora nad Vltavou o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5000,-Kč
 žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. se sídlemHrachov 13, Krásná Hora nad Vltavou o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3000,-Kč na environmentální výchovu
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 9.10.2015
 s novelizací účetní směrnice obce Petrovice
 rozpočtovým opatřením č. 7/2015
 s žádostí pana JR z Petrovice o pokácení vzrostlého jehličnanu před jeho plotem
 s pokácením vzrostlého jehličnanu mezi nemovitostí p. J.Ča. a sousední nemovitostí
 s pokácením vzrostlých stromů označených čísly 1,2,3,4,5,6,7,8 na parkovišti
uprostřed obce Petrovice
Zápis byl vyhotoven dne: 20.11.2015
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