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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne
28. 1. 2019 v 18.00 hodin
Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. bylo zahájeno starostou Josefem Jaruňkem v 18.00
hodin. Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Přítomni: J. Jaruněk, J. Červinka, H. Poláková, R. Malina, P. Major,
Omluveni: K. Jirkovská a J. Čermák
Zastupitelstvo obce Petrovice I. bylo označeno jako usnášeníschopné – přítomni jsou 5 členi
zastupitelstva.
Usnesení č. 45: Určení ověřovatelé zápisu a návrhové komise: Navrženi ověřovatelé zápisu a
návrhové komise, zastupitelé: Hana Poláková, Jan Červinka. Zapisovatelkou navržena Hana
Poláková. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh programu a usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.

Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího
zápisu a usnesení.
Schválení návrhu zadání Územního plánu obce Petrovice I.
Schválení žádosti o dotaci na Územní plán k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
Smlouva o pronájmu části pozemku p. č. 159/1 v Michalovicích (viz Záměr obce
Petrovice I.)
Schválení termínu další schůze ZO

Starosta obce navrhl rozšířit program o body:
6. Rozpočtové opatření č. 1
7. Pracovní dohoda s Hanou Polákovou na zpracování agendy DPH
8. Překážky na veřejné cestě p. č. 692 v katastru Újezdce
9. Sběrný kontejner na nápojové kartóny
10. Různé
11. Diskuse

Starosta seznámil přítomné s programem zastupitelstva a návrhem usnesení. Program byl po
návrzích zastupitelů rozšířen o další body. S navrženým programem schůze zastupitelé souhlasili
a byl schválen 5 hlasy.
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Usnesení č. 46: Schválení návrhu Zadání územního plánu obce Petrovice I.

Zastupitelstvo obce schvaluje projednávaný návrh Zadání územního plánu Obce
Petrovice I., které předložil k schválení pořizovatel, Městský úřad Kutná Hora Odbor
regionálního rozvoje a územního plánování, dne 18. 1. 2019 ZN: MKH/074911/2018.
Starosta obce Petrovice I. je pověřen doložení usnesení zastupitelstva Pořizovateli
územního plánu a schválené Zadání ÚP projektantovi.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 47: Schválení žádosti o dotaci na Územní plán k Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR
Obec Petrovice I. schvaluje podání žádosti o finanční dotaci z programu 117D05
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí u Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
podporu vytvoření Územního plánu obce Petrovice I. v celkové hodnotě služby 171.000,- Kč.
Starosta obce Petrovice I. je pověřen řádným podání žádosti a příslušných příloh před
koncem termínu vyhlášeným Ministerstvem ve výzvě č. v. 1/2018/117D0510.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 48: Smlouva o pronájmu části pozemku p. č. 159/1 v Michalovicích
Zastupitelstvo obce Petrovice I., jako pronajímatel, schvaluje Nájemní smlouvu s paní
Alenou Holkovou, bytem Žampionová 8, 140 00 Praha 22, jako nájemcem. Předmětem nájmu je
přenechání k užívání část pozemku p. č. 159/1 v k. ú. Michalovice o ploše 194 m2, tak jak je
plocha vyznačena v předkládané příloze smlouvy. Smlouva je na dobu určitou 1 roku (12 měsíců)
od 1. 2. 2019. Cena ročního nájmu činí 500,- Kč.
Starosta obce Petrovice I. je pověřen podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 49: Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1. Rozpočet obce Petrovice I. bude
upraven na skutečné hodnoty příjmů a výdajů, se kterými nás seznámila Hana Poláková.
Rozpočtové opatření bude zveřejněno na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 50: Pracovní dohoda s Hanou Polákovou na zpracování agendy DPH
Zastupitelstvo obce Petrovice I. schvaluje uzavřít Dohodu o provedení práce s paní Hanou
Polákovou na práci spočívající v měsíčním zpracování kontrolního hlášení a čtvrtletním
zpracování DPH obce Petrovice I. včetně přiznání k DPH. Dohoda je na dobu určitou od 28. 1.
2019 do 31. 12. 2019. Odměna činí 2500,- Kč hrubého měsíčně.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdrželi se - 1 (Poláková)
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 51: Překážky na veřejné cestě p. č. 692 v katastru Újezdce
Zastupitelstvo obce Petrovice I. se usneslo, že v součinnosti se společností Agro Podlesí
a.s. bude zpřístupněna veřejná cesta, na pozemku p. č. 692 k. ú. Újezdec, v celé své délce
přes areál zemědělského družstva. Agro Podlesí a. s. zajistí na své náklady vytyčení a postavení
plotu podél společné hranice a zabezpečí si tak svůj areál. Společnost si vyjedná administrativní
záležitosti s tím spojené.
Dle jednání s přítomným zástupcem společnosti Agro Podlesí a.s. bude zaručen průjezd
v šířce min 5 metrů nejpozději do období zemědělské sklizně (žně), a to zejména v místě zadní
brány (západní).
Do termínu zhotovení oplocení bude nadále využívána možnost uzamykat bránu u krajské
komunikace. Klíče od výše uvedené brány mají všichni dotčení majitelé pozemků, aby měli ke
svým nemovitostem přístup.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 52: Schválení termínu další schůze ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje termín další veřejné schůze zastupitelstva na středu 20. 2.
2019 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice I. čp. 55.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Petrovice I. dne 28. 1. 2019 projednalo a bere na vědomí:






Starosta obce Petrovice I. je pověřen jednáním s firmou AVE CZ na zajištění nabídky pro
službu přistavení kontejnerů na recyklaci nápojových kartonů v našich místních částech.
Starosta obce potvrdil tazateli p. V. Jakešovi, že bude pro zastupitelstvo připraven návrh
smlouvy se společností VHS Maleč - Vrchlice na službu zajištění dodávky pitné vody
cisternami v období sucha. Smlouva bude předložena zastupitelstvu ke schválení.
Starosta obce potvrdil p. V. Jakešovi, že firma na zajištění revitalizace studní na pitnou
vodu je připravená provést službu čištění vrtů v nejbližší době tak aby nebyl omezen
provoz v letním období. Přesný termín je stále v jednání.
Starosta obce se omluvil přítomným, že stále nebyl zveřejněn zápis ze schůze
zastupitelstva obce z 19. 12. 2018. Přislíbil, že bude urychleně doplněn.
Starosta obce Petrovice I. předal přítomným zastupitelů pozvání od mysliveckého spolku
(Honebním společenstvem Petrovice I) na jejich schůzi, která se koná v Pohostinství
v Petrovicích I. 9. 2. 2019 od 17 hodin večer. Pozvanými jsou i členové kulturního
výboru. Společným tématem bude spolupořádání programu dětského dnu a oslavení
měsíce myslivosti v červnu 2019 v Petrovicích I.

Starosta: Josef Jaruněk

……………………………………

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..

.…………………………………….

Hana Poláková

Jan Červinka
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