Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 7.8.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Roman Klouzek
Ostatní: p. Borůvka, p.Borůvková
Program zasedání :
1. Schválení rozpočtového opatření.
2. Projednání podání žádosti na úpravu dětského hřiště pro MŠ, Petrovice na
SPOLEČNOU Cidlinu.
3. Projednání nákupu materiálu na opravu Klubu přátel Petrovic.
4. Projednání osvobození poplatku za dešťovou vodu.
5. Projednání návrhu výběrové komise na opravu budovy č.p.24 .
6. Projednání žádosti pana Radoslava Borůvky o zaměstnání pro obec Petrovice.
7. Projednání žádosti Linky bezpečí o finanční příspěvek na podporu provozu Linky
bezpečí.
8. Projednání opravy mostku v Kanicích před nemovitostí p. Záruby.
9. Projednání plánu financování obnovy kanalizace.
10. Projednání výše stočného na rok 2012.
11. Projednání návrhu na osvobození od poplatku za stočné.
12. Projednání žádostí o přidělení bytů.
13. Projednání konání akce „ Rozloučení s prázdninami“.
14. Diskuze.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno místním rozhlasem, zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 7 dnů
předem, vyvěšeno dne 30.7.2012. Konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je zúčastněno
7 zastupitelů, tj. 100%.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
7.8.2012, Jaroslava Čermáka a Josefa Čadíka, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

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 -13 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 25.6.2012:
 Úkoly byly splněny
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ –

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 7.8.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 17.00 hod.
K jednotlivým bodům:
1.

Starosta obce předložil k projednání návrh na schválení rozpočtového opatření na rok

2012.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh žádosti na SPOLEČNOU
Cidlinu- výzva č.1 pro rok 2012 Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb
pro občany na úpravu dětského hřiště pro MŠ, Petrovice. Jedná se o realizaci hracích prvků pro
děti. Obec Petrovice, jako provozovatel MŠ Petrovice, bude žádat o dotaci ve výši 200.000,-Kč.
Dále starosta uvedl, že daná akce bude nejdříve 100 % předfinancována obcí.
OZ návrh projednalo a schválilo podání dotace a 100% předfinancování akce.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh nákupu materiálu na opravu
Klubu přátel Petrovic. Dále starosta uvedl, že se členové klubu zúčastnili jarní brigády v lese. Za
finanční pomoc při opravě klubu přislíbili opětovnou účast na lesní brigádě.
OZ návrh opravy Klubu přátel Petrovic (části kuchyně) projednalo a schválilo
zároveň schválilo nákup nových elektrospotřebičů.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení poplatek za dešťovou vodu.
Starosta uvedl, že se jedná o poplatek za děšťovou vodu, která je svedená do místní kanalizace,
dále navrhl nezpoplatňovat děšťovou vodu.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh výběrové komise na
opravu budovy č.p.24. Starosta uvedl, že komise bude sloužit k předjednání podmínek opravy a
vypracování návrhu rozpočtu. Starosta navrhl tyto členy komise, zastupitele Josefa Čadíka,
zastupitele Jaroslava Čermáka a starostu Mgr. Luboše Žilku.
OZ návrh komise projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost pana Radoslava Borůvky o
zaměstnání na trvalý pracovní poměr pro obec Petrovice. Po projednání OZ rozhodlo o
zaměstnávání p. R. Borůvky pouze na dohodu o provedení práce.
OZ návrh na zaměstnání na dohodu o provedení práce projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost Linky bezpečí o
finanční příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí. Jedná se finanční příspěvek 2100,-Kč,
který symbolizuje 1 hodinu provozu Linky Bezpečí. Starosta uvedl, že žádostí o finanční
příspěvek od různých organizací je hodně a uvedl, že obec nedisponuje finančními prostředky,
aby mohla podporovat všechny organizace žádající o finanční příspěvek.
OZ žádost o finanční příspěvek projednalo a ne schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO –1 , PROTI – 5 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravu mostku v Kanicích
před nemovitostí p. Záruby. Starosta obce uvedl, že mostek je na pozemku obce Petrovice. Při
zvýšení průtokové vody došlo k poškození mostku. Realizace opravy bude provedena za pomoci
žadatele, p. Záruby.
OZ opravu projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení plán financování kanalizace,
který je potřeba dle zákona č.284/2001 Sb. schválit v zastupitelstvu. Dále starosta uvedl, že je
potřeba doplnit do plánu finanční prostředky, které se budou spořit na obnovu kanalizace 10 let
dopředu. Starosta navrhl uvést polovinu výše vybraného stočného.
OZ plán financování kanalizace i výše spoření projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši stočného na rok 2012.
Starosta uvedl, že při zasedání OZ, konaného dne 2.3.2012, bylo schváleno, že výše stočného na
rok 2012 bude 6 Kč. Dále starosta uvedl, že od 1.8.2012 je obec plátcem DPH. Starosta navrhl
zachovat výši stočného včetně DPH ,tedy 6kč za 1 m3.
OZ návrh projednalo a výši stočného 6 Kč včetně DPH za 1m3 schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh osvobození od poplatku
za stočné. Starosta navrhl osvobodit trvale bydlící občany, kteří se v obci Petrovice a Kanice
nezdržují déle jak šest měsíců v roce.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádosti o přidělení bytů.
Starosta navrhl přidělovat byty až po rekonstrukci bytů.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „ Rozloučení
s prázdninami“. Starosta uvedl, že se pro děti objedná skákací hrad a povoz s koňmi a budou se
opékat párky.
OZ návrh projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Diskuze – probíhala ke každému bodu jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.55 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 rozpočtového opatření na rok 2012
 podání žádosti ve výši 200.000,-Kč na SPOLEČNOU Cidlinu – výzva č.1 pro rok 2012
Fiche č.5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany na úpravu
dětského hřiště pro MŠ, Petrovice a 100% předfinancování této akcí obcí
 opravu Klubu přátel Petrovic (část kuchyně)
 nákup nových elektrospotřebičů do Klubu přátel Petrovic
 návrh smlouvy o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a
 nezpoplatňování dešťové vody
 výběrovou komise na opravu budovy č.p.24 ve složení Josef Čadík, Jaroslav Čermák,
Mgr . Luboš Žilka
 zaměstnání p. Radoslava Borůvky na dohodu o provedení práce
 opravu mostku v Kanicích přednemovitostí p. Záruby
 plán financování kanalizace
 spořit na opravu kanalizace polovinu výši stočného
 výši stočného 6 Kč včetně DPH za 1m3
 osvobození od poplatku za stočné trvale bydlící občany, kteří se v obci Petrovice a
Kanice nezdržují déle jak šest měsíců v roce
 přidělování bytů až po rekonstrukci bytů
 konání akce „Rozloučení s prázdninami“
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí

Zápis byl vyhotoven dne: 9.8.2012
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé: Jaroslav Čermák
Josef Čadík

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

