Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
18.12.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Pavlína Karásková, Magda Petráčková
Ostatní: Z.Kolářová
Program zasedání :
1. Projednání rozpočtového provizória na rok 2016
2. Projednání inventarizace roku 2015
3. Projednání rozpočtového opatření 8/2015
4. Projednání smlouvy s J.Musilem – psí útulek
5. Projednání hospodaření obce za rok 2015
6. Projednání dotace na výdaje jednotky SDH Petrovice
7. Projednání konání akce „Vepřových hodů“
8. Diskuse a došlé žádost
9. Projednání rozpočtového opatření 9/2015
10. Projednání žádosti SDH Petrovice o proplacení členských příspěvků na rok 2015.
11. Projednání zrušení dobrovolného svazku Cidlina, svazek obcí (Mikroregion Novobydžovsko)
12. Projednání žádosti Římsko –katolické církve –děkanství NB o poskytnutí finančního
příspěvku.
13. Projednání přijetí dotace na obnovu a výchovu lesních porostů
14. Projednání seznámení s doplněním dotace Zkvalitnění nakládání s odpady –Petrovice
15. Projednání seznámení s představením projektu Pošta Partner
16. Projednání aktualizace pasportu místních komunikací
17. Projednání finanční odměny p. J. Čadíkovi
18. Projednání smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
19. Projednání seznámení s návrhem rozpočtu MŠ, Petrovice na rok 2016
20. Projednání příkazu k zahájení účetní závěrky obce Petrovice za rok 2015
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 8.12.2015, zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem. Starosta konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je
zúčastněno 6 zastupitelů, tj. 86%. Omluven byl Miroslav Šaroun.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
18.12.2015, Josefa Čadíka a Pavlínu Karáskovou, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrovice určuje ověřovateli zápisu Josefa Čadíka a Pavlínu Karáskovou a
zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12.
2015 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
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 9- 20 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje program 12.veřejného zasedání OZ.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Starosta navrhl, aby diskuze probíhala zvlášť ke každému projednávanému bodu programu
zasedání OZ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje, že diskuze bude probíhat ke každému projednávanému
bodu programu.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého jednání
zastupitelstva dne 17.11.2015:
 Úkoly byly splněny
OZ bylo seznámeno s plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 17.11.2015.
Starosta předložil OZ k projednání a schválení zápis z 11. veřejného zasedání OZ Petrovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje zápis a usnesení z 11.veřejného zasedání OZ ze dne
17.11.2015.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh rozpočtového
provizória na rok období leden až březen roku 2016 (tvoří přílohu tohoto zápisu)
Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozpočtové provizorium na období leden a ž březen roku 2016.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12.
2015 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení „Inventarizaci obecního
majetku roku 2015“ (Plán inventur, inventarizační komise, školení IK).
Návrh usnesení:
OZ schvaluje „Inventarizaci obecního majetku roku 2015“.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
3. Starosta obce OZ předložil k seznámení rozpočtového opatření 8/2015.
OZ bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8/2015.
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh smlouvy s J.Musilem
– psí útulek. Starosta uvedl, že se jedná o smlouvu o půjčce částky ve výši 10.000,-Kč na dobu
pěti let. Pan Musil se tímto zavazuje pro odchyt psů, umístění psů a řádnou péči v útulku, vstupní
veterinární prohlídky psů, pokud nebude částka do 31.12.2020 vyčerpána, nevyčerpaná částka
bude vrácena obci.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje smlouvu o půjčce p. Janu Musilovi ve výši 10.000,-Kč na dobu pěti let za účelem
částečného pokrytí nákladů na provoz útulku pro psy v zemědělském areálu ZD Podchlumí.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
5. Starosta seznámil OZ s výsledky kontrol provedených Finančním výborem,
kontrolním výborem a s kontrolou provedenou v příspěvkové organizaci MŠ Petrovice a
informaci o hospodaření obce doplnila paní účetní předložením plněním rozpočtu k 30.11.2015.
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky SDH Petrovice vynaložené v roce 2015 na
odbornou přípravu strojníku, velitelů družstev ve výši 3.600,-Kč poskytnuté na základě smlouvy
Návrh usnesení:
OZ schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky SDH
Petrovice vynaložené v roce 2015 na odbornou přípravu strojníku, velitelů družstev ve výši
3.600,-Kč poskytnutou dle smlouvy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Vepřových
hodů“. Starosta uvedl, že organizačně akci zajišťuje Klub přátel Petrovic. Starosta navrhl
zajištění tuto akce finančně.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje finanční zajištění akce „Vepřové hody“.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
8. Diskuse a došlé žádosti.
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení rozpočtového opatření
9/2015.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozpočtové opatření č.9/2015.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost SDH Petrovice o
proplacení členských příspěvků na rok 2016 ve výši 2222,-Kč.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje žádost SDH Petrovice o proplacení členských příspěvků na rok 2016 ve výši
2.222,-Kč.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení zrušení dobrovolného
svazku obcí (Mikroregion Novobydžovsko) k 31.3.2016. Zrušení bude provedeno bez likvidace
a veškeré jmění a závazky, práva a povinnosti přejdou na nový dobrovolný svazek obcí
POCIDLINSKO.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje zrušení dobrovolného svazku obcí (Mikroregion Novobydžovsko) k 31.3.2016.
Zrušení bude provedeno bez likvidace a veškeré jmění a závazky, práva a povinnosti
přejdou na nový dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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Dále starosta OZ seznámil se Strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná
CIDLINA 2014 – 2022.
OZ bylo seznámeno se Strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná
CIDLINA 2014 – 2022.
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost Římsko-katolické
církve – děkanství NB o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených
s vypracováním projektové dokumentace na statické zajištění poruch čelního průčelí kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Petrovicích včetně statického dozoru prováděných prací ing. Janem
Chalupským ve výši 12.100,-Kč.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové
dokumentace na statické zajištění poruch čelního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Petrovicích včetně statického dozoru prováděných prací ing. Janem Chalupským ve výši
12.100,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy v této výši a na tento účel.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č.13 bylo schváleno.
13. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení přijetí neinvestiční finanční
podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace na obnovu a výchovu lesních
porostů ve výši 75.000,-Kč.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje přijetí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě
dotace na obnovu a výchovu lesních porostů ve výši 75.000,-Kč.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č.14 bylo schváleno.
14. Starosta obce OZ předložil k projednání návrhu na doplnění dotace Zkvalitnění
nakládání s odpady –Petrovice. Starosta uvedl, že žádost o dotaci byla rozšířena takto: nakladač,
velkoobjemové kontejnery pro následující druhy odpadů: nebezpečný odpad, plasty, sklo, papír,
objemný odpad, pneumatiky.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozšíření dotace Zkvalitnění nakládání s odpady – Petrovice (nakladač,
velkoobjemové kontejnery pro následující druhy odpadů: nebezpečný odpad, plasty, sklo, papír,
objemný odpad, pneumatiky)
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č.15 bylo schváleno.
15. Starosta obce OZ předložil k seznámení představením projektu Pošta Partner.
Starosta uvedl, že termín obce Petrovice o sdělení stanoviska o zřízení provozovny Partnera
v obci Petrovice je do 28.2.2016.
OZ bylo seznámeno s představením projektu Pošta Partner.
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16. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení aktualizaci pasportu
místních komunikací
Návrh usnesení:
OZ schvaluje aktualizaci pasportu místních komunikací.
HLASOVÁNÍ: PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č.16 bylo schváleno.
17. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení finanční odměnu p. J.
Čadíkovi ve výši 5.000,-Kč za technický dozor při opravách místních komunikací a realizaci
aktualizace pasportu místních komunikací.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje finanční odměnu p. J.Ča ve výši 5.000,-Kč za technický dozor při opravách
místních komunikací a realizaci aktualizace pasportu místních komunikací.
HLASOVÁNÍ: PRO – 5 PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1 (Josef Čadík)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
18. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení smlouvy o vytvoření
společného školského obvodu spádové školy Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres
Hradec Králové mezí obcemi Skřivany, Králíky, Myštěves, Petrovice, Pšánky, Sloupno.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola a
mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové mezí obcemi Skřivany, Králíky, Myštěves,
Petrovice, Pšánky, Sloupno.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
19. Starosta obce OZ předložil k seznámení návrh provizorního rozpočtu MŠ,
Petrovice na rok 2016.
OZ bylo seznámeno s návrhem provizorního rozpočtu MŠ, Petrovice na rok 2016.
20. Starosta obce OZ seznámil obecní zastupitelstvo s příkazem zahájení účetní
závěrky obce Petrovice za rok 2015 paní Kolářové – účetní obce.
OZ bylo seznámeno s příkazem zahájení účetní závěrky obce Petrovice za rok 2015.
21. Starosta obce OZ seznámil se závěrečnou zprávou o vyúčtování dotace
poskytnuté dle Veřejnoprávní smlouvy č.1/2015.
OZ bylo seznámeno se závěrečnou zprávou o vyúčtování dotace poskytnuté dle
Veřejnoprávní smlouvy č.1/2015.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.15

Usnesení z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
18.12. 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 Pavlínu Karáskovou a zapisovatelem
RNDr.Lucii Jirsákovou
 č.2 program 12.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 11.veřejného zasedání OZ ze dne 17.11.2015
 č.5 rozpočtové provizorium na období leden a ž březen roku 2016
 č.6 inventarizaci obecního majetku roku 2015
 č.7 smlouvu o půjčce p. Janu Musilovi ve výši 10.000,-Kč na dobu pěti let za účelem
částečného pokrytí nákladů na provoz útulku pro psy v zemědělském areálu ZD
Podchlumí
 č.8 přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky SDH
Petrovice vynaložené v roce 2015 na odbornou přípravu strojníku, velitelů družstev
ve výši 3.600,-Kč dle smlouvy
 č.9 finanční zajištění akce „Vepřové hody“
 č.10 rozpočtové opatření č.9/2015
 č.11 žádost SDH Petrovice o proplacení členských příspěvků na rok 2016 ve výši
2222,-Kč
 č.12 zrušení dobrovolného svazku obcí (Mikroregion Novobydžovsko) k 31.3.2016.
Zrušení bude provedeno bez likvidace a veškeré jmění a závazky, práva a povinnosti
přejdou na nový dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
 č.13 finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové
dokumentace na statické zajištění poruch čelního průčelí kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Petrovicích včetně statického dozoru prováděných prací ing. Janem
Chapoupským ve výši 12.100,-Kč.
 č.14 rozšíření dotace Zkvalitnění nakládání s odpady – Petrovice (nakladač,
velkoobjemové kontejnery pro následující druhy odpadů: nebezpečný odpad, plasty,
sklo, papír, objemný odpad, pneumatiky)
 č.15 přijetí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve
formě dotace na obnovu a výchovu lesních porostů ve výši 75.000,-Kč
 č.16 aktualizaci pasportu místních komunikací
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

Usnesení z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
18.12. 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.17 finanční odměnu p. J.Ča ve výši 5.000,-Kč za technický dozor při opravách
místních komunikací a realizaci aktualizace pasportu místních komunikací
č.18 smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola
a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové mezí obcemi Skřivany, Králíky,
Myštěves, Petrovice, Pšánky, Sloupno

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 17.11.2015
 rozpočtovým opatřením č. 8/2015
 s výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru, kontroly v MŠ Petrovice a
plněním rozpočtu obce k 30.11.2015
 Strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 –
2022
 představením projektu Pošta Partner
 návrhem provizorního rozpočtu MŠ, Petrovice na rok 2016
 zahájení účetní závěrky obce Petrovice za rok 2015
 závěrečná zpráva o vyúčtování dotace poskytnuté dle Veřejnoprávní smlouvy
č.1/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2015
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

