Zápis
z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 31.7.2019 v 16,00 hod. v
zasedací místnosti na obecním úřadě v Petrovicích II
Přítomni: Ing. Dejlová, p. Pospíšil, pí. Pokorná, p. Hanuš, pí. Burdová,
Omluveni: p. Gotllieb, p. Pěkný
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájila starostka Dejlová ( dále jako "předsedající") v 16,00 hod., konstatovala, že zasedání
bylo řádně svoláno dle zák.č.128/2000 Sb., informace byla na úřední desce zveřejněna v souladu se
zákonem č.128/2000Sb. po dobu nejméně 7 dní před zasedáním, rovněž zveřejněna na "elektronické
úřední desce. Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č.1)
konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích)
Ad 2) Organizační záležitosti
2.1 Předsedající navrhla určit zapisovatelem paní Ing.Dejlovou, ověřovateli zápisu paní Pokornou a
pana Pospíšila. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrovice II určuje zapisovatelem paní Ing.Dejlovou, ověřovateli zápisu paní
Pokornou a pana Pospíšila.
Výsledek hlasování: 5 (pro) – 0 (proti) - 0 (zdržel se)
Usnesení č.: 2019/07/31/4/01 bylo schváleno.
2.2
Předsedající přednesla program tak, jak byl zveřejněn na pozvánce na zasedání ZO.
Program:

1/ Zahájení
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Organizační záležitosti
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Plnění rozpočtu
Žádost o souhlas o povolení průjezdu – ENDURO 2019
Různé
Závěr
Žádné další návrhy na změnu či doplnění programu nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrovice II schvaluje program zasedání dle předneseného návrhu.
Výsledek hlasování: 5 (pro) – 0 (proti) - 0 (zdržel se)
Usnesení č.: 2019/07/31/4/02 bylo schváleno.
Ad 3) kontrola usnesení
plněno
Ad 4) Plnění rozpočtu
Předsedající seznámila s plněním rozpočtu k 30.6.2019, výkaz FIN 2-12 k 30.6.2019 ( příl.č.2).
Komentovala rozpočtové příjmy a výdaje, uvedla další akce k plnění v II.pol. roku 2019 a
nadstandardní výši finančních prostředků na běžném účtu, které jsou připraveny k pokrytí dalších
připravovaných investičních akcí.
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Ad 5) Žádost o souhlas o povolení průjezdu – ENDURO 2019 14. a 15.9.2019
Předsedající zopakovala stav z minulého zastupitelstva a informovala, že spolek Enduro klub Uhlířské
Janovice doplnil svoji žádost o souhlas, mapa cuzk – jedná se o pozemky č.1451 a 1447/1 v k.ú.
Staré Nespeřice vedené jako ostatní komunikace.( příl.č.3)
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Petrovice II dává souhlas s průjezdem po pozemcích 1451 a 1447/1 v k.ú. Staré
Nespeřice s podmínkou, že po skončení akce budou pozemky uklizeny a uvedeny do původního
stavu.
Výsledek hlasování: 5 (pro) – 0 (proti) - 0 (zdržel se)
Usnesení č.: 2019/07/31/4/03 bylo schváleno
Ad 6) Různé
6.1 Obecní studna Losiny
Předsedající informovala, že obecní studna v Losinách proti kapličce byla vyčistěna, provedena
sanace odbornou firmou, byl položen nový kryt studně, zprovozněna pumpa. Voda slouží pouze
jako užitková !!!, nikoliv pitná !!! Rozbor vody, který má Obecní úřad aktuálně k dispozici, bude
zveřejněn. Studně nebude ze strany obce udržována k dodávání pitné vody.
Aktuálně jsou ve studni umístěny 2 nautily. Obecní úřad byl požádán o souhlas s připojením pro
nemovitost čp.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Petrovice II dává souhlas s připojením do obecní studně pro nemovitost čp. ,
podmínky připojení budou stanoveny.
OÚ vyzývá další majitele nemovitosti, pokud mají zájem o připojení, aby neprodleně oslovili obecní
úřad.
Výsledek hlasování: 5 (pro) – 0 (proti) - 0 (zdržel se)
Usnesení č.: 2019/07/31/4/04 bylo schváleno
6.2 Lesy ČR
Předsedající informovala o probíhajících jednáních s Lesy ČR ohledně nájemních smluv k pozemkům,
na kterých jsou umístěny vodní zdroje v Nových Nespeřicích a Staré Huti. S ohledem na
komplikovanost agendy, kdy v minulosti nebyly uzavřeny resp. dostatečně ošetřeny vztahy
k předmětným pozemkům a aktuálně Lesy ČR požadují zpětnou úhradu za 10 let, je třeba jednat
v právním zastoupení obce.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Petrovice II dává souhlas se zajištěním právního zastoupení v oblasti řešení
vodovodů ve vlastnictví obce a nájemních smluv k pozemkům, na kterých jsou vodní zdroje pro Nové
Nespeřice a Starou Huť, úhradu faktur provést dle doporučení právníka.
Výsledek hlasování: 5 (pro) – 0 (proti) - 0 (zdržel se)
Usnesení č.: 2019/07/31/4/05 bylo schváleno
6.3 Monitoring eroze zemědělské půdy
Jedná se o společný projekt Státního pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany
půdy, slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování erozních událostí. Probíhá od r. 2012 na základě
příkazu ministra zemědělství. Více http://me.vumop.cz a v letáku v příloze (příl.č.4)
6.4 Kulturní akce – letní kino 17.8.2019
Předsedající informovala o vysoké účasti při promítání letního kina v červenci a pozvala k dalšímu
promítání 17.8.2019 od 20,30 hod u obecního úřadu v Petrovicích II – úspěšný film – komedie Bezva
ženská na krku s Ondřejem Vetchým
6.5 Kontejnerové stání ve Staré Huti
Předsedající seznámila s žádostí o úpravu oblasti kontejnerů, které se nachází na pozemku č.parc.
974/1 ve Staré Huti k.ú.Staré Nespeřice. Poukazuje na nedostatečnou četnost svozu ( ve 14 denní
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periodicitě), umístění kontejnerů u hlavní cesty a nevhodné, údajně jiné než původní umístění –
požaduje vrátit kontejnery na původní místo, příp. navrhuje umístění na jiný pozemek.
K žádosti předsedající uvedla, že velkoobjemový kontejner na komunální odpad je určen pro majitele
rekreačních nemovitostí chatové osady nad rybníkem ve Staré Huti, nikoliv pro trvale bydlící
obyvatele, kteří mají vlastní popelnice. Kontejnery na tříděný odpad slouží všem. Dále upozornila, že
pro majitele rekreačních nemovitostí a trvale bydlící v části Staré Huti od hájenky a dále jsou
kontejnery umístněny před čp.29 ve Staré Huti.
Dále uvedla, že záleží na odpovědnosti a kulturnosti obyvatel, zda odpad je řádně tříděn a umísťován
do kontejnerů – někdy stačí pouze stlačit a ne pohodit u popelnice - ( v komunálním odpadu zběžným
pohledem zjištěn odpad, který tam nepatří, v plastu nesešlápnuté plastové lahve a kartony od nápojů,
v kovu nesešlápnuté plechovky od piva a dalších nápojů, v papíru nerozložené papírové krabice kromě toho, že nezmenšený odpad zabírá místo, které potom chybí, svážíme vzduch).
K umístění kontejnerového stání uvedla, že je umístěno na stejném místě, kde byly kontejnery vždy,
jen byly odsunuty z asfaltové příjezdové plochy. Navržené pozemky nejsou akceptovatelné z důvodu
značné dochozí vzdálenosti od chatové osady, jeden z navržených pozemků navíc ani není ve
vlastnictví obce.
Uvedla, že sběru odpadu a úklidu po svozu je věnována ze strany obce značná pozornost, kontejnery
jsou pravidelně kontrolovány, po svozu je prováděn úklid nevyvezených odpadů. V srpnu budou dále
rozmístěny kontejnery na sběr olejů z domácností, dále se jedná o umístění kontejneru na textil.
Žadatel bude takto informován.
Dále uvedla, že pro následující rok bude připravena nová obecní vyhláška, která se pokusí vyřešit
zjištěné skutečnosti – např. někteří majitelé rekreačních nemovitostí zde žijí prakticky trvale a při
platbě jednoho poplatku dávají ke svozu dvě i více popelnic, při platbě jednoho poplatku je nemovitost
trvale využívána větším počtem rekreantů, zatímco trvale hlášení platí poplatek za každou osobu, je
třeba rozlišit i velikost popelnic, atd.
Ad 7) Diskuze probíhala průběžně v rámci projednávaného bodu.
Ad 8) Závěr
Předsedající přítomným poděkovala a ukončila zasedání ve 18:05 hod.

Zapisovatel:

Ing.Dejlová

Ověřovatelé:

Pokorná M. v.r.

Pospíšil M. v.r.

Ing.Marcela Dejlová, v.r.
starostka obce

Vyvěšeno : 10.8.2019
Sejmuto :
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