Usnesení z 13. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
28.1. 2016 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 13.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 12.veřejného zasedání OZ ze dne 18.12.2015
 č.5 žádost o výpověď z bytu č.1 v budově čp.24 paní M.Šu k datumu 31.1.2016
 č.6 p.Michala Juričku jako nového nájemníka bytu č.1 v budově čp.24.
 č.7 cenu nájemného v bytě č.1 v budově čp.24 na 45Kč za 1m2
 č.8 zaplacení peněžité jistoty ve výši tříměsíčních nájmů k bytu č.1 v budově čp.24 ve
dvou splátkách a to jedna splátka při předání bytu a druhá splátka do 29.2.2016
 č.9 osazení dvou topných těles v prostoru jídelny v budově čp.24
 č.10 zajištění podkladů k výběrovému řízení k odstranění havarijního stavu střešní
krytiny na budově čp.24
 č.11 pětičlennou výběrovou a hodnotící komisi k akci sloužící k odstranění
havarijního stavu střešní krytiny na budově čp.24 ve složení: Josef Čadík, Jaroslav
Čermák, Miroslav Šaroun, starosta obce –Mgr. Luboš Žilka, místostarostka obce –
RNDr. Lucie Jirsáková
 č.12 realizaci projektové dokumentace a samotnou výměnu stávajícího topení ve třech
bytech v budově čp.24 za plynové topení s radiátory
 č.13 rozpočet obce Petrovice na rok 2016 jako vyrovnaný v příjmech a výdajích
5.615.000,-Kč
 č.14 rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Petrovice na rok 2016
ve výši 285.000,-Kč
 č.15 hospodaření obce Petrovice na rok 2016
 č.16 organizační i finanční zajištění akce „Maškarní karneval“ obcí Petrovice
 č. 17 návrh okrasně upravit kmeny stromů v obci z důvodu zjištění finanční náročnosti
 č.18 provést úpravy interiéru budovy, novou fasádu budovy márnice a osazení nového
WC vedle budovy márnice
 č.19 úpravy elektroinstalace na ČOV
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č.20 přijetí žádosti manželů Machových o odprodeji části pozemku u nemovitosti

manželů Machových
č.21 finanční příspěvek na lyžařský kurz v roce 2016 pro děti z obce navštěvující ZŠ
Skřivany ve výši 1.500,-Kč na dítě
č.22 výši poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016
 500,-Kč za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice
 500,-Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba.
č.23 poplatek ze psů na rok 2016 : poplatek za prvního psa činí 100,-Kč a za druhého
a každého dalšího psa téhož majitele činí 100,-Kč
č.24 realizaci průkazu energetické náročnosti budovy čp.24 a čp.104, popř. další
veřejné budovy
č.25 celoroční pověření finančního výboru k finanční kontrole podle zákona
č.320/2001Sb. na poskytování dotací
č.26 dosazení dřevin do obce Petrovice a Kanice
č.27 autorský originál Územního plánu obce Petrovice
č.28 podat žádost o dva uchazeče z Úřadu práce ČR na VPP

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje usnesení
 žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani“Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 18.12.2015
 rozpočtovým opatřením č. 10/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 5.2.2016
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