Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 18.března 2014

Přítomni: Benedikt Š. , Hessingová I., Lesák J., Lukinič Vl., Němeček J., Šefl J., Wolfová D.
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka obce Wolfová Dana v 19:00 hod. Konstatovala,
že zasedání zastupitelstva obce Petrov bylo řádně svoláno ve lhůtě stanovené zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích a jeho svolání bylo řádně a včas vyvěšeno na úřední desce. Dále
konstatovala, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce a zasedání je
usnášeníschopné.
Zapisovatelem byl jmenován: Wolfová Dana
Návrh na ověřovatele zápisu: Benedikt Štěpán, Šefl Josef
Schváleno všemi přítomnými členy ZO.
Program:
Navržený program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
2. Projekt Čistá řeka Sázava
3. Žádost o prodej pozemku PK 202/2 v k.ú. Petrov u Prahy
4. Žádost o prodej pozemku 202/4 v k.ú. Petrov u Prahy
5. Pronájem pozemků v k.ú. Petrov u Prahy
- část poz. 130/1 (91 m2) volná plocha a st.poz. 130/3 (35m2)
- část poz. 157/1 (99 m2) volná plocha a st.poz. 157/63 (30m2)
6. Vodovodní šachta – Posázavský vodovod
Doplnění programu:
7. Rozšíření veřejného osvětlení ul. Na Pijavkách
8. Rozpočtové opatření 1/2014 a 2/2014
9. Podnět na pořízení změny ÚP
10. Hydrant v Bohulibech
Schváleno všemi přítomnými členy ZO
1. Kontrola zápisu z min. zasedání – bez připomínek
Zastupitelstvo bere na vědomí
2. Projekt čistá řeka Sázava
Obec přispívá již několik let, návrh příspěvku 5.000,- Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 5.000,- Kč na projekt Čistá řeka
Sázava
Hlasování: přítomno:7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
3. Žádost p. A. Kedry o odkoupení lesního pozemku č.kat. PK 202/2 k.ú. Petrov u Prahy

Hlasování: přítomno:7, pro 0, proti 7, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce prodej neschválilo, navrhuje pozemek pronajmout. Cena 10,- Kč/m2/rok
4. Žádost p. A. Kedry o odkoupení lesního pozemku č.kat. 202/4, k.ú. Petrov u Prahy
Hlasování: přítomno:7, pro 0, proti 7, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce prodej neschválilo, navrhuje pozemek pronajmout. Cena 10,- Kč/m2/rok
5. Pronájem pozemků v k.ú. Petrov u Prahy
Jedná se o pozemky u rekreačních chat, které stojí na obecním pozemku. Pozemky budou
pronajaty majitelům nemovitosti. Ceny a doba nájmu bude jako u všech ostatních pronájmů tj.
20,- Kč zastavěná plocha, 10,- Kč volná plocha, nájem do 30.4.2023.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků:
- část poz. 130/1 (91 m2) a st.poz. 130/3 (35m2)
- část poz. 157/1 (99 m2) a st.poz. 157/63 (30m2)
Hlasování: přítomno:7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
6. Vodovodní šachta
VHS Benešov podala návrh na vybudování šachty, která by se používala v případě poruchy
na vodovodu - jedná se o šachtu na Posázavském vodovodu pod Petrovem. Zastupitelstvo
pověřuje starostku, aby zjistila cenu vybudování nové vodovodní šachty.
Hlasování: přítomno:7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Rozšíření veřejného osvětlení
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení 1 světelného bodu v ulici Na Pijavkách
před č.ev 372
Hlasování: přítomno:7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
Zastupitelstvo pověřuje starostku ke zjištění ceny prodloužení veř. osvětlení u RD na Úsvitu

8. Rozpočtové opatření.
Oznámení RO č. 1/2014
– dotace – státní správa – v rozpočtu bylo schváleno 82.900,- Kč – oznámená výše 87.300,Kč – navýšení položky 4112 o 4.400,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 2/2014
6171
5169
-60000
6171
5168
60000
1122
60140
6399
5362
63140
6171
5365
-3000

správa - služby
správa - služby související s IT
DPPO
DPPO
platby daní

3631
3631

5171 -380000 veř.osvětlení - opravy
6121 380000 veř.osvětlení - stavby

Hlasování: přítomno:7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
1. Podnět na pořízení ÚP - Ovsyannikova S.
Zastupitelstvo obce v současné době neuvažuje o změně ÚP Petrova.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny ÚP
Hlasování: přítomno:7, pro 0, proti 7, zdržel se 0
Usnesení nebylo schváleno
2. Hydrant v Bohulibech
Zastupitelstvo obce podává návrh na obnovení hydrantu v Bohulibech – pozemek č.par 626/1
k.ú. Petrov u Prahy ( pod čp.10 Bohuliby)
Zajistí VHS Benešov.

Zápis byl vyhotoven dne 21. března 2014
Zapisovatel: Wolfová Dana

Ověřovatelé:

……………………………dne …………………
……………………………dne …………………

Wolfová Dana
starostka obce

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejnění informace o konání zasedání

Usnesení č. 1/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 18.března 2014

Zastupitelstvo obce určuje:
 Zapisovatele zápisu: Wolfová Dana
 Ověřovatele zápisu: Benedikt Štěpán, Šefl Josef
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 příspěvek 5.000,- Kč na projekt Čistá řeka Sázava
 pronájem pozemku - část poz. 130/1 (91 m 2) volná plocha a st.poz. 130/3 (35m2) –
E97
 pronájem pozemku - část poz. 157/1 (99 m2) volná plocha a st.poz. 157/63 (30m2) –
E178
 zřízení 1 světelného bodu v ulici Na Pijavkách před č.ev 372
 rozpočtové opatření č. 1/2014 a 2/2014

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 odkoupení lesního pozemku č.kat. PK 202/2 k.ú. Petrov u Prahy
 odkoupení lesního pozemku č.kat. 202/4, k.ú. Petrov u Prahy
 pořízení změny ÚP Petrova

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:
 ke zjištění ceny vybudování nové vodovodní šachty – Posázavský vodovod
 ke zjištění ceny prodloužení veřejného osvětlení u RD na Úsvitu

Šefl Josef
místostarosta obce

Wolfová Dana
starostka obce

