
Zápis z 1. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, 

konaného dne 23.3. 2015.  
 

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 Petrovičky schvaluje usnesení:  
č. 1 -  volí ověřovatelé zápisu V. Lišku a P. Koutníka a zapisovatele P. Bernou 

č. 2 -  program 1. veřejného zasedání OZ 

č. 3 - diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu programu 

č. 4 -  ze 7. veřejného zasedání OZ ze dne 29.12.2014, bod č. 2  

č. 5 - schvaluje rozpočet na rok 2015 jako schodkový v příjmech 664 400 Kč a ve výdajích 

36 670 Kč s tím, že schodek ve výši 72 270 Kč bude kryt přebytkem minulých let 

č. 6 - závěrečný účet obce Petrovičky včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření 

za rok 2014, a to s výhradami 

č. 7 - opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za  

rok 2014 

č. 8 -  účetní uzávěrku sestavenou k 31.12.2014 

č. 9 -  smlouvu o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi obcí Petrovičky 

a Královéhradeckou provozní, akciová společnost, Víta Nejedlého 893, 503 003 HK 3 

č. 10 -  nájemní smlouvu mezi obcí Petrovičky a ZD Bašnice 

č. 11 -  obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání  

 se  stavebním odpadem 

č. 12 -  obecně závaznou vyhlášku č.2/2015, kterou se stanoví systém komunitního 

kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně  na  

území obce Petrovičky 

 

Zastupitelstvo obce Petrovičky revokuje usnesení:  
č. 1 - ze 7. veřejného zasedání OZ ze dne 29.12.2014, bod č. 1 

 

Zastupitelstvo obce Petrovičky ukládá: 
- starostce obce podat žádost o dotaci na pořízení kontejneru na biologicky rozložitelný 

  komunální  a kovový odpad 

 

Starostka obce: …...................................... 

 

Zapisovatel: P. Berná …............................. 

 

Ověřovatelé:V. Liška …........................... 

 

                     J. Koutník …........................ 


