Usnesení z 18. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
5.8. 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 18.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 17.veřejného zasedání OZ ze dne 24.6.2016
 č.5 prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 v budově čp.24 v Petrovích p. B. J. a
p. D.Š. za stejných podmínek jako doposud od 1.9.2016 na jeden rok
 č.6 prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 v budově čp.24 v Petrovích p.L.B. za
stejných podmínek jako doposud od 1.9.2016 na jeden rok
 č.7 pronájem nebytových prostor v budově čp.104 p. Pekárkové Kateřině
k provozování masáží od 1.9.2016 a nájem ve výši 300,-Kč měsíčně
 č.8 návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2006392/VB/01 s názvem
Petrovice, st.p.ř.46/1, demont. střešníků mezi obcí Petrovice a ČEZ Distribuce,a.s.
 č.9 rozhodnutí výběrové komise s výběrovým řízením na akci „Prodloužení
kanalizace v obci Petrovice“ s vítěznu firmou Stavoka Kosice,a.s. a pověření
starosty podpisem smlouvy o dílo
 č.10 rozhodnutí výběrové komise s výběrovým řízením na akci „Výměna střešní
krytiny – odstranění krytiny“ s vítěznu firmou Střechy Vávra a pověření starosty
podpisem smlouvy o dílo
 č.11 prodloužení pracovní doby oběma zaměstnankyním z ÚP ČR do konce
listopadu 2016.
 č.12 realizaci opravy střešní krytiny na budově MŠ, Petrovice z dotace –modrá
stuha a zahájení patřičných kroků k realizaci akce
 č.13 realizaci výukového altánu v prostorách MŠ, Petrovice z dotace –modrá stuha
a zahájení patřičných kroků k realizaci akce
 č.14 realizaci opravy střešní krytiny na budově čp.97 ve sběrném dvoře z dotace –
modrá stuha a zahájení patřičných kroků k realizaci akce
 č.15 náhradní variantu pro čerpání dotace z umístění v soutěži Vesnice roku 2016
Královéhradeckého kraje, zisku modré stuhy, realizovaci nových chodníků okolo
budovy čp.24
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č.16 odložení úpravy zeleně kolem budovy čp.24 v Petrovicích z důvodů zjištění
finanční náročnosti akce.
č.17 rozpočtové opatření č.5/2016
č.18 nové oplocení prostor zahrady MŠ
č.19 zajištění akce „ Oslava umístění v soutěži Vesnice roku 2016
Královéhradeckého kraje „ finančně a ve spolupráci se spolky z obce i organizačně
č.20 odložení vyhodnocení dotace č.1/2016 po dokončení vlastní realizace akce, na
níž byla dotace poskytnuta
č.21 žádost mysliveckého spolku Starý Háj o dotaci na zateplení a zhotovení
fasády na budově čp.32 v Petrovicích ve výši 35.000,-Kč
č.22 návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č.3/2016 mysliveckému spolu Starý Háj
ve výši 35.000,-Kč na dokončení zateplení a zhotovení fasády na čp.32
v Petrovicích a pověřuje starostu zhotovením a uzavřením smlouvy.
č.23 vytvořit projektové práce pro nové pozemky na části pozemku p.č. 415/5
v obci Petrovice na tyto sítě : kanalizaci – buď gravitační nebo tlakové přípojky,
elektřina,vodovod, veřejné osvětlení a rozhlas
č.24 odložení vytvoření projektové práce pro plynofikaci nových parcel na části
pozemku p.č. 415/5 v obci Petrovice až po zjištění finanční náročnosti
č.25 předběžné rozparcelování pozemku p.č. 415/5 a navrhl schválit podklady
k výzvě pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na projekční dokumentaci
a oslovení třech projekčních firem
č.26 navýšení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva o 3%
dle novely nařízení č.37/2003 Sb. od 1.9.2016
č.27 navýšit hodinovou sazbu na 90,-Kč celoročním zaměstnancům obce
Petrovice, kteří jsou zaměstnáni na dohody, od 1.9.2016
č.28 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo firmy Koncedo,s.r.o. o znovu podání žádosti na
projekt „Zkvalitňování nakládání s odpady-Petrovice“
č.29 schvaluje pověření zastupitele Josefa Čadíka k zajištění podkladů a kroků
k převodu akcií na VAK
č.30 zajistění akce „Ukončení léta“ finančně a organizačně provozovatel Klubu
přátel Petrovic a Petrovické maminky
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č.31 zakoupení televize pro potřeby OÚ Petrovice
č.32 pověření p. Václava Zubra ml. výběrem a zajištěním televize dle požadavků
OÚ Petrovice.

Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 24.6.2016
Zápis byl vyhotoven dne: 12.8.2016
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
dne ...........................................
Miroslav Šaroun
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Luboš Žilka

