Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2.
2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík,
Jaroslav Čermák, Petr HrdýPavlína Karásková, Roman Klouzek
Ostatní:p.Borůvka, p.Šaroun M., p. Svoboda M., p. Divišová, p. Petráčková M., p. Vařeka.
P. Dobrozemský
Program zasedání :
1. Projednání návrhu rozpočtu obce Petrovice na rok 2014.
2. Projednání výši poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014.
3. Projednání výši poplatků za psy na rok 2014.
4. Projednání ceny stočného na rok 2014.
5. Projednání odměny lesního správce p. Laštovičky za rok 2013.
6. Projednání finančního příspěvku mysliveckému sdružení Starý háj Petrovice.
7. Projednání výše finančního daru novým občánkům obce.
8. Projednání akce“ Vítání nových občánků obce Petrovice“.
9. Projednání situace v Klubu přátel Petrovic.
10. Projednání účasti ochotnického divadla v naší obci.
11. Projednání akce „MDŽ“.
12. Projednání souhlasu se začleněním obce do území Společné Cidliny.
13. Projednání opravy budovy „márnice“.
14. Projednání žádosti o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
15. Projednání vytvoření geometrického plánu –oddělení komunikace vKanicích.
16. Projednání jednání s manželi Šarounovými,č.p.33.
17. Projednání VPP.
18. Projednání žádosti o vyjádření k výstavbě základnové stanice veřejné komunikační sítě
spol.Telefónica Czech Rebuplic.
19. Projednání správce budovy č.p.24.
20. Projednání finančního příspěvku rybářskému spolku.
21. Projednání finančního příspěvku na lyžařský výcvik dětí ze ZŠ Skřivany.
22. Projednání akce „ Jarní zábava“.
23. Projednání novelizace směrnice o veřejných zakázkách.
24. Projednání spolufinancování komunikace směrem na Petrovičky.
25. Projednání opravy příjezdové cesty u p. Vařeky.
26. Projednání finanční podpory sdružení Petrovický senior.
27. Projednání delegování starosty na valnou hromadu VAK.
28. Projednání koupě nového notebooku p. účetní.
29. Projednání zpracování propagačního videa obce .
30. Projednání vytvoření geometrického plánu –pozemek u hasičské zbrojnice.
31. Projednání změn v oblasti odměňování členů zastupitelstev.
32. Projednání konání akce „ Maškarní karneval“
33. Projednání opravy elektroinstalace v části budovy č.p.24.
34. Diskuse.
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Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 7.2.2014, zastupitelé byli osobně informováni o konání
zasedání 7 dnů předem. Starosta 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
18.2.2014, Josefa Čadíka a Pavlínu Karáskovou , 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 26-34 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 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 6.12.2013:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh rozpočtu obce Petrovice na
rok 2014. Rozpočet na rok 2014 pro obec Petrovice je schodkový v příjmech 4.818.000,-Kč a ve
výdajích 7.301.000,-Kč, rozdíl bude hrazen přebytkem minulého období. Závazným ukazatelem
čerpání rozpočtu jsou pro obce paragrafy. Rozpočet pro zřízenou příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu, Petrovice činí 260.000,-Kč.
OZ návrh rozpočtu projednalo a schválilo jako schodkový.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši poplatků za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2014. Starosta navrhl vycházet z obecně závazné vyhlášky č.2/2012, kde poplatek za
fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a Kanice činí 500,-Kč a stejnou výši pro
fyzickou osobu, která má v obci Petrovice nebo Kanice stavbu určenou k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
OZ výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši poplatků za psy na rok
2014. Starosta navrhl vycházet z obecně závazné vyhlášky č.2/2011 o místním poplatků ze psů,
kde poplatek za prvního psa činí 100,-Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 100,Kč.
OZ výši poplatků za psy na rok 2014 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení ceny stočného na rok 2014.
Starosta navrhl zachovat výši cenu stočného a to 6,-Kč včetně DPH za 1 m3 i když náklady na
provoz ČOV v roce 2013 vzrostly.
OZ výši ceny stočného na rok 2014 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předložil k projednání a schválení odměny lesního správce p.
Laštovičky za rok 2013. Lesní správce je odměňován podle zákona č. 289/1995Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)§37. Nad rámec této odměny starosta obce
navrhl v souladu se smlouvou o výkonu činnosti v bodě 4 odměnu ve výši 25.000,-Kč.
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OZ odměnu lesního správce za rok 2013 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení finančního příspěvku
mysliveckému sdružení Starý háj Petrovice. Starosta předložil OZ žádost mysliveckého sdružení
o finanční dar na koupi kamen do myslivecké klubovny, která slouží i zájmovým organizacím
obce Petrovice. Starosta předal slovo zástupci mysliveckého sdružení, který OZ seznámil se
záměrem oprav budovy klubovny. Starosta navrhl finanční dar ve výši ceny kamen a to 21.990,Kč, dále navrhl finančně podporovat další investiční akce na myslivecké klubovně po předložení
projektu na realizaci opravy myslivecké klubovny.
OZ finanční dar mysliveckému sdružení Starý háj Petrovice ve výši 21.990,-kč na koupi
kamen do myslivecké klubovny projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále OZ projednalo a schválilo po předložení projektu finanční podporu dalších
investičních akcí na myslivecké klubovně.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výši finančního daru novým
občánkům obce OZ. Starosta uvedl, že budou vítání děti narozené v roce 2012 a 2013, jedná se o
osm nových občánků. Starosta navrhl finanční dar ve výši 1.000,-Kč.
OZ finanční daru pro nové občánky ve výši 1.000,-Kč projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce “ Vítání nových
občánků obce Petrovice“.Starosta navrhl finančně zajistit tuto akci.
OZ konání akce „Vítání nových občánků“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ seznámil se situace v Klubu přátel Petrovic.
OZ byly seznámeni se situací v Klubu přátel Petrovic.
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh účasti ochotnického divadla
v naší obci. Starosta uvedl, že se jedná ochotnické divadlo z Lovčic. Po telefonické domluvě
s paní starostkou bude zjištěno, zda místní kostel vyhovuje podmínkám divadla a poté bude tento
bod znova projednáván.
OZ účast ochotnického divadla v obci projednalo a odložilo.
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HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „MDŽ“. Starosta

navrhl finančně podpořit tuto akci.
OZ konání akce „MDŽ“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení souhlas se začleněním obce do
území Společné Cidliny. Starosta uvedl, že je nutné opětovně schválit souhlas se začleněným
obce pro nové programovací období. Dále uvedl, že obec Petrovice čerpala ze Společné Cidliny
dotace na minigolf a na nové hrací prvky do MŠ.
OZ souhlas se začleněním obce Petrovice do území Společné Cidliny projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh oprav budovy „márnice“.
Starosta uvedl, že se jedná o budovu v těsném sousedství s místním hřbitovem a opravy by
obnášely výměnu střešní krytiny a latí, výměna oken a dveří, vybetonování podlah, aby tato
budova mohla sloužit jako sklad pro obec a pro spolky v obci. Oprava budovy by byla
realizována pomocí zaměstnanců z VPP, odborné práce budou zadány firmě.
OZ opravu budovy „márnice“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost o připojení k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
OZ žádost projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 6 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
15. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení vytvoření geometrického plánu –
oddělení komunikace v Kanicích. Starosta uvedl, že se jedná o pozemek č.860/1 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 4279 m2 v k.ú. Kanice u Petrovic. Tento pozemek je v majetku
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Je nutné vytvořit gemetrický plán a tento
pozemek rozdělit na dva pozemky a zažádat si o pozemek, který je využíván jako přístupová
komunikace k nemovitostem v Kanicích.
OZ vytvoření geometrického plánu na rozdělení pozemku č.860/1 v k.ú. Kanice u
Petrovic projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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OZ pověřuje starostu obce k vytvoření geometrického plánu a převodu pozemku sloužící jako
přístupová komunikace v Kanicích do majetku obce.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení jednání s manželi
Šarounovými,č.p.33 o možnosti odkoupení části pozemku.OZ pověřilo starostu jednáním
s manželi Šarounovými a tento bod odložili na další zasedání OZ.
OZ jednání s manželi Šarounovými,č.p.33 projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost o vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Starosta navrhl
zažádat o 3 uchazeče v období 1.4.2014-30.11.2014. Dále seznámil OZ s žádostí p. Borůvky, p.
Šarouna M., p. Šarounové H., p. Svobody M. o zaměstnání u obci v rámci VPP.
OZ projednalo a schválilo žádost o 3 uchazeče v rámci VPP.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
18. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost o vyjádření k výstavbě
základnové stanice veřejné komunikační sítě spol.Telefónica Czech Rebuplic. Starosta uvedl, že
se jedná o výstavbu na hydroglobusu, p. č. 20/8 v obci Petrovice.
OZ žádost projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
19. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení správce budovy č.p.24. Starosta
uvedl, že o po diskuzi s nájemníky budovy č.p.24 navrhuje p. Bohuslava Janáčka. Správce bude
zajišťovat drobné opravy v budově a bude udržovat pořádek v budově a kolem budovy. Měsíční
odměna bude ve výši 300,-Kč a správce začne pracovat od 1.3.2014.
OZ projednalo a schválilo pana B.Janáčka jako správce budovy č.p.24 a jeho měsíční
odměnu ve výši 300,-Kč .
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
20. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení finančního příspěvek rybářskému
spolku v Petrovicích na nákup ryb. Starosta uvedl, že částku 5.000,-Kč již OZ schválilo při svém
zasedání 4.6.2013 na podporu rybářského spolku. Doposud rybářský spolek tuto částku nevyužil
a proto opětovně žádají o částku 5.000,-Kč, kterou by využili na nákup nových ryb.
OZ finanční příspěvek rybářskému spolku ve výši 5.000,-Kč projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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21. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost ZŠ Skřivany na lyžařský
výcvik dětí z obce. Starosta uvedl, že letošního lyžařského výcviku se účastnilo jedno dítě z obceMichaela Stýblová. Starosta navrhl příspěvek ve výši 1500,-Kč na dítě jako v minulém roce.
OZ příspěvek na lyžařský výcvik dětí z obci ve výši 1500,-Kč projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
22.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „ Jarní zábava“.
Starosta uvedl, že tato akce se bude konat 5.4.2014 a navrhl finančně podpořit tuto akci do výše
10.000,-Kč.
OZ konání akce „Jarní zábava“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
23. Starosta obce O Z předložil k projednání a schválení novelizaci směrnice o veřejných
zakázkách. Starosta seznámil OZ se změnami v zadávání veřejných zakázek a navrhl zachovat
současnou směrnici vytvořenou pro obecní účely.
OZ projednalo a schválilo zachování současné směrnice pro zadávání veřejných zakázek.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
24. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení spolufinancování komunikace
směrem na Petrovičky, v úseku od nemovitosti čp.2 k transformátoru. Starosta uvedl, že se jedná
o komunikaci, která byla narušena výstavbou vodovodu na Petrovička.
OZ spolufinancování komunikace směrem na Petrovička.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
25. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravu příjezdové cesty u p.
Vařeky. Starosta předal slovo p. Čadíkovi, který OZ seznámil s technickým provedení opravy.
Starosta navrhl nejprve vytvořit geometrický plán, aby byly známy majetkové poměry, poté
pozvat na zasedání OZ všechny zúčastněné strany.
OZ opravu příjezdové cesty u p. Vařeky projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
26. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh finanční podpory sdružení
Petrovický senior. Starosta předal slovo zástupkyním sdružení Petrovický senior, které OZ
seznámily s plánem akcí na rok 2014. Starosta poděkoval za práci sdružení v roce 2013 a navrhl
opětovně finančně podpořit akce sdružení v roce 2014 a to do výše 30.000,-Kč.
OZ finanční podporu sdružení Petrovický senior na rok 2014 ve výši do 30.000,-Kč projednalo a
schválilo.
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27. Starosta obce OZ předložil k projednání delegování zástupce obce na valnou hromadu
VAK HK, která se bude konat 4.6.2014. OZ navrhlo delegovat starostu obce, Mgr. Luboše Žilku.
OZ delegování starosty na valnou hromadu VAK , 4.6.2014,projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
28. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh koupě nového notebooku
pro účetní potřeby. Starosta uvedl, že starý notebook, není v takovém technickém stavu, aby se na
něm dalo kvalitně pracovat.
OZ koupi notebooku projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
29. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na zpracování videa pro
propagační účely obce. Starosta OZ seznámil s návrhem obsahu videa, dále navrhl odložit tento
bod z důvodů zjištění finanční náročnosti a pozvání na další zasedání OZ tvůrce videa, p. Hrdého
Dominika.
OZ zpracování propagačního videa obce projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
30. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení vytvoření geometrických plánů k
zápisu budov na LV obce Petrovice – pozemek u hasičské zbrojnice a pozemek u ČOV.
OZ vytvoření geometrických plánů k zápisu budov na LV projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
31. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení změny v oblasti odměňování
členů zastupitelstev. Starosta navrhl nepodřizovat se novele č.37/2003Sb.
OZ projednalo a neschválilo podřídit se novele č.37/2003 Sb.
HLASOVÁNÍ : PRO – 0, PROTI – 7 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
32. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Maškarní karneval“.
Starosta navrhl finančně zajistit tuto akci, kterou bude zajišťovat OZ a bude určena hlavně pro
děti.
OZ konání akce „Maškarní karneval“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2.
2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.
33. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravy elektroinstalace v části
budovy č.p.24. Starosta uvedl, že se jedná o úpravu elektroinstalace v souvislosti s výměnou
jističů.
OZ opravu elektroinstalace projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
34. Diskuse.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.55 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2.
2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2014 jako schodkový v příjmech 4.818.000,-Kč a
ve výdajích 7.301.000,-Kč, rozdíl bude hrazen přebytkem minulého období. Závazným
ukazatelem čerpání rozpočtu jsou pro obce paragrafy. Rozpočet pro zřízenou
příspěvkovou organizaci Mateřskou školu, Petrovice činí 260.000,-Kč
 výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2014
 500,-Kč za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Petorvice a Kanice
 500,-Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci,ve které není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba
 výši poplatků ze psů na rok 2014: poplatek za prvního psa činí 100,-Kč a za
druhého a každého dalšího psa téhož majitele 100,-Kč
 výši cenu stočného na rok 2014 a to 6,-Kč včetně DPH za 1 m3
 odměnu lesního správce za rok 2013 ve výši 25.000,-Kč
 finanční dar mysliveckému sdružení Starý háj Petrovice ve výši 21.990,-Kč na koupi
kamen do myslivecké klubovny
 po předložení projektu na opravy myslivecké klubovny finanční podporu dalších
investičních akcí na myslivecké klubovně
 finanční daru pro nové občánky ve výši 1.000,-Kč
 konání akce „Vítání nových občánků“
 konání akce „MDŽ“
 souhlas se začleněním obce Petrovice do území Společné Cidliny
 opravu budovy „márnice“
 vytvoření geometrického plánu na rozdělení pozemku č.860/1v. k.ú. Kanice u Petrovic
 žádost o 3 uchazeče v rámci VPP
 žádost o vyjádření k výstavbě základnové stanice veřejné komunikační sítě
spol.Telefónica Czech Rebuplic
 Bohuslava Janáčka jako správce budovy č.p.24 a jeho měsíční odměnu ve výši 300,-Kč
 finanční příspěvek rybářskému spolku ve výši 5.000,-Kč
 příspěvek na lyžařský výcvik dětí z obci ve výši 1500,-Kč
 konání akce „Jarní zábava“
 zachování současné směrnice pro zadávání veřejných zakázek
 spolufinancování komunikace směrem na Petrovička- v úseku od nemovitosti čp.2
k transformátoru







finanční podporu sdružení Petrovický senior na rok 2014 ve výši do 30.000,-Kč
delegování starosty na valnou hromadu VAK , 4.6.2014
koupi notebooku pro účetní potřeby
vytvoření geometrických plánů k zápisu budov na LV obce Petrovice – pozemek u
hasičské zbrojnice a pozemek u ČOV konání akce „Maškarní karneval“
oprava elektroinstalace na části budovy č.p.24

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 žádost o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 podřídit se novele č.37/2003 Sb o odměňování členů zastupitelstev od 1.1.2014
Zastupitelstvo odkládá:
 účast ochotnického divadla v obci z důvodů zjištění, zda lze divadlo realizovat v místním
kostele
 jednání s manželi Šarounovými,č.p.33
 opravu příjezdové cesty u p. Vařeky z důvodů vytvořen geometrického plánu a získání
vyjádření všech zúčastněných stran
 zpracování propagačního videa obce
Zastupitelstvo pověřuje:
 starostu obce k vytvoření geometrického plánu na rozdělení pozemku č.860/1
v k.ú.Kanice u Petrovic a převodu pozemku sloužící jako přístupová komunikace
v Kanicích do majetku obce.
 starostu jednáním s manželi Šarounovými,č.p.33
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
 se situace v Klubu přátel Petrovic

Zápis byl vyhotoven dne: 21.2.2014
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

