Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 1.4. 2014
v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 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. Svoboda M.
Program zasedání :
1. Projednání opravy příjezdové cesty u p. Vařeky
2. Projednání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2014.
3. Projednání žádosti o dotaci Knihovny města HK.
4. Projednání nového ceníku přestupků.
5. Projednání nové výsadby zeleně v obci.
6. Projednání výše nájmu v Klubu přátel Petrovic.
7. Projednání nového lesního hospodáře.
8. Projednání konání akce „Čarodějnice“
9. Projednání VPP
10. Ukončení nájmu v Klubu přátel Petrovic.
11. Projednání výše odměny zastupitelů.
12. Projednání oslovení firem na akci povrchová úprava komunikace směrem k Petrovičkám.
13. Projednání depozitáře v místní jídelně.
14. Projednání návrhu darovací smlouvy Společné Cidlině.
15. Projednání smlouvy s OSA.
16. Projednání smlouvy s Lesoprojektem.
17. Projednání změny územního plánu obce Petrovice.
18. Projednání smlouvy mezi obcí a ČEZ Distribuce,a.s.
19. Projednání žádosti p. Důbravy na odkup pozemku p.č. 78 v k.ú. Petrovice u NB
20. Diskuse.
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 21.3.2014, 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
1.4.2014, 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 9-20 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 18.2.2014:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravy příjezdové cesty u p.
Vařeky. Starosta uvedl, že bude provedeno zpevnění povrchu. Dále uvedl, že finančně
nejvýhodnější byla nabídka firmy Stavoka Kosice a to 22.838, -Kč včetně DPH.
OZ opravu příjezdové cesty u p. Vařeky projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Dále OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Stavoka Kosice.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení přihlášku do soutěže Vesnice
roku 2014. Starosta uvedl, že po úspěchu v roce 2013, získání ceny “Cena naděje pro živý
venkov“, by se obec opět měla prezentovat v Královéhradeckém kraji.
OZ přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2014“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost o dotaci Knihovny
města HK. Starosta uvedl, že se jedná o finanční částku ve výši 4.000,-Kč. Tyto peníze budou
použity na nákup knih do výměnného knihovního fondu určeného k cirkulaci po malých
knihovnách.
OZ žádost o dotaci ve výši 4.000,-Kč projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
4. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nového ceníku přestupků
města Nový Bydžov . Starosta uvedl, že organizačně-správní odbor města NB vykonává za obec
agendu správních řízení. Starosta předložil OZ ceník k seznámení.
OZ ceník přestupků města NB projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předložil k projednání a schválení nové výsadby zeleně v obci.
Starosta uvedl, že se jedná o novou výsadbu na obecním prostranství před manželi Vavřinovými
až po prostranství před nemovitostí manželů Machových. Jedná se o výsadbu sakur a magnolií.
Člen zastupitelstva p. Čadík byl pověřen zjištěním cenových nabídek na uvedenou výsadbu,
kterou předloží na dalším zasedání OZ.
OZ projednalo a schválilo návrh nové výsadby v obci.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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6. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výše nájmu v Klubu přátel
Petrovic . Starosta navrhl zachovat výši nájmu 500,-Kč i na letní období.
OZ výši nájmu 500,-Kč v Klubu přátel Petrovic i na letní období projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výběr nového lesního
hospodáře . Starosta navrhl tento bod odložit. Po domluvě se současným lesním hospodářem,
panem Laštovičkou, bude p. Laštovička tuto funkci dále vykonávat.
OZ výběr nového lesního hospodáře projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
8. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Čarodějnice“.
Starosta navrhl finančně podpořit tuto akci.
OZ konání akce „Čarodějnice“ projednalo a schválilo
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost o další dva
zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Starosta navrhl zažádat o dva zaměstnance od 1.5.2014
na dobu sedmi měsíců. Starosta navrhl zažádat o p. Svobodu Miroslava a p. Borůvku Radoslava.
OZ projednalo a schválilo zažádat o další 2 zaměstnance na VPP.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost p. Bartoníčkové o
ukončení nájmu v Klubu přátel Petrovic ke dni 30.4.2014.
OZ projednalo a schválilo žádost p. Bartoníčkové o ukončení nájmu v Klubu přátel
Petrovic.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Starosta dále navrhl vytvořit záměr na pronájem klubového zařízení v objektu
Klubu přátel Petrovic a vytvořit komisi složenou ze zástupců Klubu přátel Petrovic, předsedou
klubu –Milanem Kleplem, místopředsedou – Miroslavem Šarounem, členem klubu - Jaroslavem
Čermákem a ze zástupců OZ, starostou obce Mgr. Lubošem Žilkou a zastupitel Romanem
Klouzkem. Tato komise bude otvírat obálky od zájemců o pronájem.
OZ vytvoření záměru na pronájem Klubu přátel Petrovic a komisi k otvírání obálek
projednalo a schválilo.
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HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení výše odměny zastupitelů –
Pavlíny Karáskové a Josefa Čadíka. Starosta navrhl odměnu Pavlíně Karáskové ve výši 2.000,Kč za práci v kulturním životě v obci.
OZ odměnu ve výši 2.000,-Kč Pavlíně Karáskové projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
Dále starosta navrhl odměnu Josefu Čadíkovi ve výši 5.000,-Kč za práci týkající se stavebních
akcí probíhajících v obci.
OZ odměnu ve výši 5.000,-Kč Josefu Čadíkovi projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
12. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení oslovení firem na akci
povrchová úprava komunikace směrem k Petrovičkám k transformátoru. Starosta navrhl oslovit
firmu M-Silnice Nový Bydžov, Rekom Nový Bydžov, Stavoka Kosice a.s.. Dále starosta navrhl
vytvořit výběrovou komisi ve složení: zastupitelé Josef Čadík a Jaroslav Čermák, starosta obce
Mgr. Luboš Žilka, místostarostka RNDr.Lucie Jirsáková, účetní obce Monika Zubrová.
OZ oslovení firem M-Silnice NB, Rekom NB, Stavoka Kosice a.s. na akci
povrchová úprava komunikace směrem k Petrovičkám k transformátoru projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení doplnění depozitáře v místní
jídelně. Starosta uvedl, že se jedná o doplnění židlí, popř. stolů.
OZ doplnění depozitáře místní jídelny projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh darovací smlouvy
Společné Cidlině. Starosta uvedl, že se jedná o částku 2.000,-Kč a tyto peníze budou použity na
pokrytí provozních nákladů sdružení v roce 2015.
OZ darovací smlouvu Společné Cidlině s částkou 2.000,-Kč projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení smlouvu s OSA-Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům hudebním,o.s. Starosta uvedl, že se jedná o poplatek ve výši
2528,-Kč.
OZ smlouvu s OSA projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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16. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení smlouvy s Lesoprojektem
východní Čechy,s.r.o.. Starosta uvedl, že předmětem díla je zpracování a předání lesního
hospodářského plánu 2015-2024. Starosta OZ seznámil se zprávou lesního hospodáře, který
uvedenou firmu doporučil, neboť tato firma již LHP obci vytvářela a má s ní dobré zkušenosti.
OZ smlouvu s Lesoprojektem východní Čechy,s.r.o. projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení změny územního plánu obce
Petrovice. OZ pověřilo starostu obce jednáním s Ing. Rejtárkem z MěÚ NB o možnostech změn
ÚP. Starosta navrhl oslovit firmy,které byly schváleny OZ dne 6.12.2013
 Ing. arch Karel Novotný, Brožíkova 1684,Hradec Králové


Regio –projektový ateliér s.r.o. –Ing. arch. Jana Šejvlová, Hořická 50,Hradec Králové

 SURPMO–Ing. arch. Alena Koutová, Ing. arch. Baťa –ČSA 219, Hradec Králové
Starosta uvedl, že bude vytvořen záměr pro dvě varianty:


první varianta: změna ÚP v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ZÚR
Královéhradeckého kraje a ÚAP ORP Nový Bydžov.Je nutné upřesnit a případně doplnit
prvky RK 1252, vymezit koridor pro přeložku silnice II/326 (DS47) –ve vazbě na ÚP
Myštěves, zakreslit evropsky významné lokality Kanice lesní rybník CZ 0523276 s
Nechanice Lodín CZ 0520030.



druhá varianta nový územní plán v souladu s digitalizací a novelizovanými právními
předpisy.
OZ změny ÚP projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
18. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 3RD,p.č.496/4 –rozšíření kNM mezí obcí Petrovice a ČEZ Distribuce,a.s. Starosta uvedl, že
věcné břemeno již bylo schváleno OZ dnem 23.11.2011.
OZ smlouvu smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu -3RD,p.č.496/4 –rozšíření kNM mezí obcí
Petrovice a ČEZ Distribuce,a.s projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1
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19. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost p. Důbravy na odkup
pozemku p.č. 78 v k.ú. Petrovice u NB. Starosta uvedl, že před vytvořením záměru na prodej
tohoto pozemku bude zjištěna cena obvyklá v místě, dále bude zjištěn právní stav uvedeného
pozemku. Tato žádost bude projednána na dalším zasedání OZ.
OZ prodej pozemku p.č.78 v k.ú. Petrovice u NB projednalo a odložilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 7, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
20. Diskuse.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.25 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 opravu příjezdové cesty u p. Vařeky
 přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2014“
 žádost o dotaci Knihovny města HK ve výši 4.000,-Kč
 nový ceník přestupků města NB
 novou výsadbu na obecním prostranství před manželi Vavřinovými až po prostranství
před nemovitostí manželů Machových
 výši nájmu 500,-Kč v Klubu přátel Petrovic i na letní období
 konání akce „Čarodějnice“
 zažádat o další 2 zaměstnance na VPP od 1.5.2014 na dobu 7 měsiců –p. Svoboda M.,
p.Borůvka R.
 žádost p. Bartoníčkové o ukončení nájmu v Klubu přátel Petrovic.
 vytvoření záměru na pronájem Klubu přátel Petrovic a komisi k otvírání obálek ve
složení:předseda klubu Milan Klepl, místopředseda klubu Miroslav Šaroun, člen klubu
Jaroslav Čermák, starosta obce Mgr. Luboš Žilka, zastupitel Roman Klouzek
 odměnu ve výši 2.000,-Kč Pavlíně Karáskové za práci v OZ
 odměnu ve výši 5.000,-Kč Josefu Čadíkovi za práci týkající se stavebních akcí
probíhajících v obci.
 oslovení firem M-Silnice NB, Rekom NB, Stavoka Kosice a.s. na akci povrchová úprava
komunikace směrem k Petrovičkám k transformátoru
 doplnění depozitáře místní jídelny
 darovací smlouvu Společné Cidlině s částkou 2.000,-Kč
 smlouvu s OSA
 smlouvu s Lesoprojektem východní Čechy,s.r.o.
 oslovení firem na změnu ÚP
 Ing. arch Karel Novotný, Brožíkova 1684,Hradec Králové
 Regio –projektový ateliér s.r.o. –Ing. arch. Jana Šejvlová, Hořická 50,Hradec
Králové
 SURPMO–Ing. arch. Alena Koutová, Ing. arch. Baťa –ČSA 219, Hradec Králové


smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu -3RD,p.č.496/4 –rozšíření kNM mezí obcí Petrovice a ČEZ
Distribuce,a.s

Zastupitelstvo odkládá:
 výběr nového lesního hospodáře
 prodej pozemku p.č.78 v k.ú. Petrovice u NB
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Zastupitelstvo pověřuje:
 starostu obce podpisem smlouvy s firmou Stavoka Kosice –zpevnění povrchu u p. Vařeky
 člena zastupitelstva p. Čadík zjištěním cenových nabídek na částečnou výsadbu v obci
Petrovice
Zápis byl vyhotoven dne: 8.4.2014
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

