Usnesení z 13. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
4.2.2020 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 13.veřejného zasedání OZ
• č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
• č.4 zápis a usnesení z 12.veřejného zasedání OZ ze dne 20.12.2019
• č.5 směnu pozemku p.č.376 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova o výměře 13473 m2, druh
pozemku orná půda a pozemku p.č.408/10 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova o výměře
10.700 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví obce Petrovice za pozemek p.č. 488/1
v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova, výměra 4345 m2, druh pozemku orná půda a část
pozemku ( 19.828 m2) p.č. 204/20 v k.ů. Petrovice u Nového Bydžova, druh pozemku
orná půda ve vlastnictví Rolnická a.s. Králíky.
• č.6 záměr na nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s. IČO: 48172898, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964. Předmětem nepeněžitého
vkladu je stavba : vodovod délky 207 m, profil DN 50 mm
• č.7 finanční nabídku Václava Matějky ze Šaplavy ve výši 17.305,15 Kč na zateplení
půdního prostoru nad zasedací místnosti v budově čp.104
• č.8 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc.č. 147 v k.ú. Myštěves z důvodů „Napojení místní části Kanice – Obec Petrovice - na
veřejný vodovod“ mezi obcí Petrovice a FP majetková a.s.sídlem Podvinný mlýn 2283/18,
Libeň, 190 00 Praha 9
• č.9 smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi
obcí Petrovice a Správou silnic Královéhradeckého kraje se sídlem Hradec Králové Plačice, Kutnohorská 59, PSČ 500 04 zastoupená Mgr. Petrem Kašparem - ředitelem
organizace z důvodu vybudovat a provozovat na p.p.č.563/1, k.ú.Myštěves stavbu:
„Napojení místní části Kanice – Obec Petrovice - na veřejný vodovod“ okres Hradec
Králové
• č.10 konání akce „Maškarní karneval pro děti“, finanční zajištění obcí Petrovice a
organizačně zastupitelstvem obce Petrovice
• č.11 dohody DPP a DPČ ze zastupiteli na rok 2020 stejně jako v roce 2019 (dle přílohy)
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č.12 pověření finančního výboru kontrolou veřejnoprávních smluv
č.13 závěrečnou zprávu z kontroly vyúčtování veřejnoprávní smlouvy z roku 2019 Duhy
o.p.s se sídlem Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov.
č.14 žádost o dotaci Duhy o.p.s. se sídlem Julia Fučíka 873 , 504 01 Nový Bydžov na
sociální služby: pečovatelskou službu ve výši 14.000,-Kč
č.15 koupi vozidla Volkswagen Caravelle SPZ 7H59277 (dle znaleckého posudku 3233/2020) v hodnotě 376.000,-Kč.
č.16 dodatek č.3 ke směrnici k vedení pokladny. (viz příloha)
č.17 pojištění právní ochrany pro obec Petrovice firmy D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka
pro ČR se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha
č.18 nabídku firmy VESTTA na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravé při práci (BOZP) a v oblasti požární ochrany na dobu 36 měsíců
č.19 odložení nabídky firmy EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o – chráněná dílna na
výrobu, úpravu (třeba potiskem) dárkové a propagační předměty z důvodů prozkoumání
využitelnosti pro obec Petrovice
č.20 žádost p. XXX o údržbu zeleně v Kanicích a na hřišti v Petrovicích v roce 2020 za
podmínek jako v minulém roce.
č.21 nabídku p. Miloslava Bydžovského z Chomutic ve výši 28.700,-Kč na vybudování
kuchyňské linky v zázemí budovy čp.104
č.22 konání akce „Mezinárodní den žen“, finanční zajištění obcí Petrovice a organizační
zajištění spolkem Petrovický senior
č.23 závěrečnou zprávu k inventarizace majetku obce Petrovice za rok 2019
č.24 ke zmiňované směně pozemků v usnesení č.5, že po dohodě obou stran bude obce
Petrovice hradit náklady spojené s vytvořením geometrického plánu a Rolnická a.s.
náklady na převod výše uvedených pozemků.

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje:
• připojení k mezinárodní kampani“Vlajka pro Tibet“
• žádost obce Bublava o finanční příspěvek do veřejné sbírky na splácení dluhu při porušení
rozpočtové kázně při čerpání dotací na stavbu aquaparku v letech 1999-2000
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Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
• plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 20.12.2019
• rozpočtovým opatřením č.11/2019
• rozpočtovým opatřením č. 1/2020
Zápis byl vyhotoven dne: 10.2.2020
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