Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
29.4. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr
Hrdý, Pavlína Karásková, Roman Klouzek
Ostatní: p.Borůvka, p. Součková, p.Klepl, p.M.Šaroun, p.Feková
Program zasedání :
1. Projednání nové smlouvy s firmou EKO-KOM.
2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013
3. Projednání výběrového řízení na opravu budovy OÚ
4. Projednání přijetí dotace z POV HK.
5. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu majetku ÚZSVM
6. Projednání nabídek na výsadbu v obci.
7. Projednání opravy komunikace Petrovice-Petrovičky
8. Projednání konání akce „ Dětského dne“
9. Projednání opravy elektroinstalace na budově č.p.24 –kuchyň.
10. Projednání vytvoření projektové dokumentace na další bytové jednotky v
budově č.p.24.
11. Projednání nového nájemce v klubovém zařízení Klubu přátel Petrovic
12. Projednání nájemní smlouvy na pronájem klubového zařízení v Klubu Přátel Petrovic
13. Projednání dovybavení klubového zařízení v Klubu přátel Petrovic
14. Projednání odkupu pozemku p.č.151 v k.ú.Petrovice
15. Projednání stížnosti p. Dědové
16. Projednání příspěvku na výlet klubu Petrovický senior
17. Diskuse
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, oznámil, že veřejné zasedání bylo předem
ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce dne 18.4.2014, zastupitelé byli osobně informováni o
konání zasedání 7 dnů předem. Starosta konstatoval, že OZ je usnášení schopné, jelikož je
zúčastněno 6 zastupitelů, tj. 85%. Pan Jaroslav Čermák byl omluven.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu veřejného zasedání OZ obce Petrovice, konaného dne
29.4.2014, Josefa Čadíka a Pavlínu Karáskovou, zapisovatelem RNDr. Lucii Jirsákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, 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 11-17 a dal o návrhu
programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 6 zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.
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Na závěr starosta obce zastupitelstvo obce Petrovice seznámil s plněním úkolů z minulého
jednání zastupitelstva dne 1.4.2014:
 Úkoly byly splněny
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K jednotlivým bodům:
1. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení novou smlouvu s firmou EKO-KOM a.s.,
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, číslo smlouvy- OS201420006039. Starosta uvedl, že se
jedná o smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
OZ novou smlouvu s firmou EKO-KOM projednalo a schválilo.
OZ dále pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou EKO-KOM.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
2. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení závěrečný účet obce Petrovice za rok
2013. Starosta poté předal slovo účetní obce, p. Monice Zubrové. Paní účetní seznámila OZ se
závěrečným účtem obce za rok 2013. OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Petrovice za
rok 2013 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Petrovice za rok 2013 a to
s výhradou.
OZ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
3. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh výběrového řízení na opravu
budovy OÚ a zároveň předložil návrh výzvy na realizaci uvedené akce.
Starosta nejprve navrhl sestavit tříčlennou komisi ve složení: zastupitel Josef Čadík, místostarosta
RNDr. Lucie Jirsáková a starosta Mgr. Luboš Žilka.
OZ tříčlennou komisi a návrh výzvy na akci „Výměna oken + zateplení vnější
omítky,Obecní úřad Petrovice čp.104“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
Poté předal slovo zastupiteli obce Petrovice panu J. Čadíkovi, který pro obec Petrovice zajišťuje
odborný dohled nad stavební výstavbou, aby OZ předložil návrh na oslovení nejméně tří firem na
realizaci shora uvedené akce.
Člen zastupitelstva pan Josef Čadík navrhl oslovit tyto firmy:
- Jokas s.r.o. Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
- Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
- Jerie Aleš, Klamoš 28, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
OZ oslovení firem: Jokas s.r.o. Bydžovská Lhotka 46, Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116,
Jerie Aleš, Klamoš 28 na realizaci akce„Výměna oken +zateplení vnější omítky, Obecní úřad
Petrovice čp.104“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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4.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení přijetí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje, z Krajského programu obnovy venkova, dodateční titul 1 - Obnova a
údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na realizace akce „Výměna oken +zateplení
vnější omítky,Obecní úřad Petrovice čp.104“ . Uvedl, že se jedná o částku ve výši 192.400,-Kč.
OZ přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z Krajského programu obnovy
venkova, dodateční titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, ve
výši 192.400,-Kč na opravu budovy čp.104 projednalo a schválilo.
OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy č.14POV01-0031/NB/INV.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
5. Starosta obce předložil k projednání a schválení smlouvu o bezúplatném převodu majetku
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) . Starosta uvedl, že se
jedná o pozemek p.č.692/1 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
OZ smlouvy o bezúplatném převodu majetku ÚZSVM projednalo a schválilo.
OZ zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku
ÚZSVM pozemku p.č. 692/1 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
6.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nabídky na výsadbu v obci.
Starosta předal slovo Josefu Čadíkovi, který OZ seznámil s nabídkami na výsadbu. První nabídka
byla od firmy OBORA-Okrasné a ovocné školky Valdice,s.r.o. ve výši 53.972,-Kč bez DPH,
druhá od firmy Jan Ardelt-Ovocná a okrasná školka ve výši 59.214,-Kč bez DPH. Starosta navrhl
OZ, že kritériem výběru bude nejnižší cena a proto doporučil OZ firmu OBORA-Okrasné a
ovocné školky Valdice,s.r.o..
OZ nabídku firmy OBORA-Okrasné a ovocné školky Valdice,s.r.o. projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
7.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh opravy komunikace Petrovice Petrovičky. Starosta předal slovo Josefu Čadíkovi, který OZ seznámil s finanční náročností
opravy komunikace v úseku od domu čp.2 v Petrovicíh po transformátor (cca 100m). Uvedl, že
náklady obce budou spočítány takto: finanční náročnost akce mínus náklady firmy Stavoka
Kosice a.s., která prováděla výkopové práce při realizaci vodovodu na obec Petrovičky. Finanční
náklady obce by se měly pohybovat cca 150.000,-Kč bez DPH.
Zastupitel obce pan Josef Čadík navrhl oslovit firmy: REKOM NB a.s., M-Silnice, a.s., Stavoka
Kosice a.s. na realizaci uvedené akce.
OZ oslovení zmiňovaných firem projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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8.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení konání akce „Dětského dne“
v Petrovicích.Starosta navrhl finančně podpořit tuto akci.
OZ konání akce „Dětského dne“ projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
9. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení opravu elektroinstalace na budově č.p.24 –
kuchyň. Starosta uvedl, že oprava bude probíhat po dohodě s nájemníky - manželi Krejčovými,
v období výluky kuchyně.
Poté předal slovo panu J. Čadíkovi, který OZ seznámil s nabídkami firem:
Filup-elektro s.r.o. Bydžovská Lhotka ve výši 152.685,-Kč bez DPH,
Elmont,spol.s.r.o. Hořice ve výši 185.798,3,-Kč bez DPH.
OZ projednalo a schválilo nabídku firmy Filup-elektro s.r.o. Bydžovská Lhotka na
opravu elektroinstalace v budově čp.24 – kuchyň.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
10.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení vytvoření projektové dokumentace na
další bytové jednotky v budově č.p.24. Starosta nejprve navrhl pověřit J.Čadíka zajištěním
nabídky cenové realizace na vytvoření projektové dokumentace, kdy poté bude zastupitelstvo
rozhodovat o dalším postupu.
OZ vytvoření cenové nabídky na vytvoření projektové dokumentace na další bytové
jednotky v budově č.p.24 projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
11.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení nového nájemce klubového zařízení
v Klubu přátel Petrovic. Uvedl, že do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil a proto členové
výběrové komise byly přizváni na toto zasedání, aby společně posoudili osobní nabídku pana
Radoslava Borůvky na pronájem klubového zařízení na hřišti v Petrovicích.
Pan Radoslav Borůvka předložil zastupitelům obce a členům výběrové komise návrh na
zajištění provozu klubového zařízení v Petrovicích.
Členové výběrové komise zastupitelstvu obce Petrovice doporučili klubové zařízení panu
Radoslavu Borůvkovi pronajmout.
Zastupitelstvo obce Petrovice po diskusi schválilo pronájem klubového zařízení
v Petrovicích panu Radoslavu Borůvkovi.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
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12.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh nájemní smlouvy na provozování
klubového zařízení v Klubu přátel Petrovic.
OZ nájemní smlouvu na provozování klubového zařízení v Klubu přátel Petrovic
projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
13.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení dovybavení klubového zařízení v Klubu
přátel Petrovic.
Bylo navrženo, aby bylo klubové zařízení dovybaveno obcí Petrovice.
OZ návrh dovybavení klubového zařízení obcí Petrovice projednalo a schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 5, PROTI – 1, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
14. Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení návrh na odkup pozemku p.č.151
v k.ú.Petrovice. Starosta navrhl pověřit místostarostku a starostu jednáním s paní Hájkovou o
odkupu tohoto pozemku (pod „hasičárnou“). Dále navrhl při jednání vycházet z ceny obvyklé
v místě, která je v cenové hladině 30 – 50,-Kč za 1m2.
OZ odkup pozemku p.č.151 v k.ú. Petrovice a cenu obvyklou pro jednání projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
15.Starosta obce OZ předložil k projednání stížnosti p. Dědové o poškození příjezdové
komunikace k jejich rekreační nemovitosti. Starosta uvedl, že jednal s farností NB a s Rolnickou
a.s. Králíky o nápravě. Dále uvedl, že obec nedisponuje finančními prostředky k opravě
komunikace a tedy neplánuje její opravu.
OZ opravu komunikace k farskému lesu projednalo a neschválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
16.Starosta obce OZ předložil k projednání a schválení žádost klubu Petrovický senior o
příspěvek na autobusovou dopravu do lázní Chrastava.
OZ žádost klubu Petrovický senior o finanční příspěvek na autobus projednalo a
schválilo.
HLASOVÁNÍ : PRO – 6, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0
17.Diskuse.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.45 hod.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:


















novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou
EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, číslo smlouvy- OS201420006039
závěrečný účet obce Petrovice za rok 2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Petrovice za rok 2013 a to s výhradou
tříčlennou komisi na akci- „Výměna oken +zateplení vnější omítky,Obecní úřad Petrovice
čp.104“ - ve složení zastupitel Josef Čadík, místostarosta RNDr. Lucie Jirsáková a
starosta Mgr. Luboš Žilka
oslovení firem: Jokas s.r.o. Bydžovská Lhotka 46, Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116,
Jerie Aleš, Klamoš 28 na realizaci akce„Výměna oken +zateplení vnější omítky,Obecní
úřad Petrovice čp.104“
dotaci ve výši 192.400,-Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu
obnovy venkova dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti na akci „Výměna oken + zateplení vnější omítky,Obecní úřad Petrovice
čp.104“
smlouvy o bezúplatném převodu majetku ÚZSVM pozemku p.č. 692/1 v k.ú. Petrovice u
Nového Bydžova
nabídku firmy OBORA-Okrasné a ovocné školky Valdice,s.r.o. na výsadbu v části obce
Petrovice (od nemovitosti manželů Vavřinových po nemovitost manželů Machových)
oslovení firem REKOM NB a.s., M-Silnice, a.s., Stavoka Kosice a.s. na akci opravy
komunikace Petrovice-Petrovičky v úseku od č.p.2 po transformátor
konání akce „ Dětského dne“
nabídku firmy Filup-elektro s.r.o. Bydžovská Lhotka na opravu elektroinstalace v budově
čp.24 – kuchyň
zajištění nabídky cenové realizace na vytvoření projektové dokumentace, kdy poté bude
zastupitelstvo rozhodovat o dalším postupu
pronájem klubového zařízení v Petrovicích panu Radoslavu Borůvkovi
nájemní smlouvu na provozování klubového zařízení v Klubu přátel Petrovic
dovybavení klubového zařízení Klubu přátel Petrovic obcí Petrovice
odkup pozemku p.ř.15 v k.ú. Petrovice a cenu obvyklou v místě pro jednání v cenové
hladině 30 – 50,-Kč za 1m2
žádost klubu Petrovický senior o finanční příspěvek na autobus do lázní Chrastava

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 opravu komunikace k farskému lesu (stížnost p. Dědové)
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Zastupitelstvo pověřuje:






starostu podpisem smlouvy s firmou EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21
Praha 4, číslo smlouvy- OS201420006039.
starostu obce podpisem smlouvy č.14POV01-0031/NB/INV o poskytnutí dotace na akci
„Výměna oken + zateplení vnější omítky,Obecní úřad Petrovice čp.104“
starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku ÚZSVM pozemku p.č.
692/1 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
zastupitele pana J.Čadíka zajištěním cenové nabídky na vytvoření projektové
dokumentace na další byty v budově čp. 24 v Petrovicích

Zápis byl vyhotoven dne: 5.5.2014

Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: ..................................................................... .
Ověřovatelé:
Josef Čadík
Pavlína Karásková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

