Usnesení z 21. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne
29.12. 2016 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 a Magdu Petráčkovou a zapisovatelem
RNDr.Lucii Jirsákovou
 č.2 program 21.veřejného zasedání OZ
 č.3 diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu
 č.4 zápis a usnesení z 20.veřejného zasedání OZ ze dne 18.11.2016
 č.5 po diskusi výši stočného na rok 2017 a to 8,-Kč za 1m3 odvedené odpadní vody do
místní ČOV
 č.6 cenu dřeva (klest) pro samovýrobce z řad místních občanů za díl a to ve výši 460,Kč včetně DPH
 č.7 obsah výzvy a projektovou dokumentaci k akci „ Stavební úpravy z ubytovny na
byty“
 č.8 oslovení pěti firem a zaslat jim výzvu a projektovou dokumentaci elektronicky
 č.9 po diskusi vyzvání těchto firem:
 RekoStav se sídlem Chlumec nad Cidlinou, U Starého hradu 19
 Jokas s.r.o. se sídlem Bydžovská Lhotka 46, Nový Bydžov
 Aleš Jerie se sídlem Klamoše 28, 50351
 ACZ-NB s.r.o., se sídlem Dr. Jana Deyla 1859, 50401 Nový Bydžov
 IDI Indosta, s.r.o. se sídlem Vážní 884, Hradec Králové
 č.10 pětičlennou komisi pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komisi pro
vyhodnocení výběrového řízení akce „Stavební úpravy z ubytovny na byty“ ve složení
zastupitelé Josef Čadík a Jaroslav Čermák, účetní obce Zdeňka Kolářová,
místostarostka obce RNDr. Lucie Jirsáková a starosta obce Mgr. Luboš Žilka
 č.11 proplacení členských příspěvků SDH Petrovice ve výši 2260,-Kč za rok 2017
 č.12 příkaz k inventarizaci za rok 2016
 č.13 rozpočtové opatření č.9/2016
 č.14 rozpočtový výhled na roky 2018-2020
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dne ...........................................
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č.15 stanovení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2017 do doby než bude
schválen rozpočet obce s tím, že stanovilo pravidla rozpočtového provizoria tak, že
budou hrazeny pouze nezbytné výdaje k udržení chodu obce a závazky z již dříve (v
předchozích obdobích) uzavřených smluvních vztahů a do doby schválení rozpočtu
nebudou uzavírány žádné nové smluvní vztahy, s výjimkou havárií a živelných
pohrom
č.16 žádost MŠ, Petrovice o navýšení rozpočtu pro rok 2016 o částku 3344,-Kč
č.17 příkaz k zpracování účetní závěrky
č.18 dovybavení místní knihovny 2 ks.notebooků
č.19 pověření místního knihovníka, ing. Končického, po předložení nabídky koupí 2
ks notebooků
č.20 přijetí dotace na zpracování lesního hospodářského plánu ve výši 53118,-Kč
č.21 vícepráce na budově „márnice“ ve výši 15.978,5Kč z důvodů změny užívání
prosto „márnice“ na výstavní síň
č.22 zadání výstavy o obci Petrovice v prostorách budovy „márnice“ a pověření
p.Divišové z Petrovic přípravou a samotnou realizací výstavy o obci Petrovice

Zastupitelstvo obce Petrovice neschvaluje:
 žádost o finanční příspěvek Kočičího útulku na Vysočině z.s.
Zastupitelstvo obce Petrovice se seznamuje s:
 plněním úkolů z minulého jednání, konané dne 18.11.2016
 víceprácemi na projektové dokumentaci akce „ Stavební úpravy z ubytovny na byty“

Zápis byl vyhotoven dne: 3.1.2017
Zapisovatel: RNDr. Lucie Jirsáková: .....................................................................
Ověřovatelé:
Josef Čadík
dne ...........................................
Magda Petráčková

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

Starosta: Mgr. Luboš Žilka

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

