Usnesení z 23. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
3.3. 2017 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, Miroslava Šarouna a
zapisovatelem RNDr.Lucii Jirsákovou

č.2 program 23.veřejného zasedání OZ

č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu

č.4 zápis a usnesení z 22.veřejného zasedání OZ ze dne 27.1.2017
 č.5 výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání, a odstraňování komunálního odpadu na rok 2017 pro
osobu s trvalým pobytem 500,-Kč, pro nemovitost určenou k individuální
rekreaci 500,-Kč
 č.6 výši poplatku za psa na rok 2017 a to 100,-Kč za psa.
 č.7 rozpočtový výhledu do MŠ, Petrovice
 č.8 nabídku p. Václava Matějky na opravu hřbitovní zdi
 č.9 výzvu k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Petroviceinženýrské sítě a komunikace pro nové RD“
 č.10 oslovení firem k podání nabídek k akci „Petrovice –inženýrské sítě a
komunikace pro nové RD“:
 Prois, A.s. se sídlem Veverkova 1343/1, Hradec Králové
 MK Profi Hradec Králové s.r.o. se sídlem Brněnská700/25, Hradec Králové
 VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem Na Střezině 1079, 500
03 Hradec
 č.11 zaslání výzvy k podání nabídek k akci „Petrovice –inženýrské sítě a
komunikace pro nové RD“: elektronicky
 č.12 pětičlennou výběrovou komisi pro akci „Petrovice –inženýrské sítě a
komunikace pro nové RD“ ve složení Josef Čadík, Luboš Žilka, Miroslav
Šaroun, Lucie Jirsáková, Zdeňka Kolářová
 č.13 druhého místostarostu od 1.4.2017
 č.14 veřejnou volbu druhého místostarosty
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č.15 volbu p.Josefa Čadíka jako druhého místostarostu obce Petrovice od
1.4.2017
č.16 finanční odměnu druhému místostarostovi ve stejné výši jako prvnímu
místostarostovi
č.17 volba předsedy finančního výboru probíhala veřejně
č.18 schvaluje p.Jaroslava Čermáka jako předsedu finančního výboruj
1.4.2017
č.19 finanční odměnu předsedovi finančního výboru ve stejné výši jako
předsedovi kontrolního výboru
č.20 konání akce „Jarní zábava“ a zajištění akce organizačně i finančně
s rozpočtem do 10.000,-Kč
č.21 přijetí dotace projektu s názvem „ Chůva v Mateřské škole Petrovice“, o
kterou si zažádala MŠ, Petrovice v rámci Výzvy MŠMT Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ
č.22 cenu užitkové vody v Kanicích ve výši 10,-Kč za 1 m3
č.23 finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč Domácímu hospicu Duha,o.p.s
z Hořic
č.24 odložení žádosti nájemce bytu č.1 v čp.24 v Petrovicích o zateplení a
odhlučnění bytu na další zasedání z důvodů zjištění finanční náročnosti této
akce
č.25 pověření starosty obce a p. Josefa Čadíka zajištěním nabídek na
zateplení a odhlučnění bytu č.1 v čp.24 v Petrovicích
č.26 akci „Vítání občánků“ a finanční dar novému občánkovi ve výši 2.000,Kč
č.27 provizorní zajištění údržby veřejných prostranství do doby vyřešení
žádosti o uchazeče z ÚP ČR na VPP takto: p. R.Borůvka zajistí úklid místní
části Kanice a jako provozovatel Klubu přátel Petrovic i hřiště v Petrovicích.
Údržbu obce Petrovice kromě hřiště zajistí p. Miroslav Hendrych a M.
Šaroun, , v případě potřeby další občané z obce.
č.28 zakoupení 6 ks ateliérových stojanů a 16 ks rámů pro připravovanou
výstavu.
č.29 starostu obce jako zástupce obce na valné hromadě VAK HK.
č.30 OZV č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu
mateřské školy uzavřenou mezi obcí Petrovice, Myštěves, Pšánky a Lodín
č.31 konání akce „Oslava MDŽ , a finanční zajištění akce
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Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 27.1.2017
 s rozpočtovým opatřením č.1/2017
 se stavem oprav místních kanálů a to takto: Kanály v komunikaci jsou v majetku
SÚS Královéhradeckého kraje a opravy bude provádět SÚS. Kanály mimo
komunikaci již probíhají z důvodu bezpečnosti občanů
Zápis byl vyhotoven dne: 10.3.2017
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