Obec Petrohrad

Usnesení

z 16.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 17.února 2016
01/16/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou

02/16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele víceúčelového altánu pro ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. firmu
Truhlářství Filip Křížek dle nabídkové ceny do 145.000,-Kč max., a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo.

03/16/2106 Zastupitelstvo obce ruší bod usnesení č. 11/15/2016 ze dne 08.02.2016
04/16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z grantového programu pro rok
2016
















VEEV, z.s. na pořádání Velikonočního turnaje ve stolním tenise ve výši 2.000,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání Celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin ve výši
1.000,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání Drakiády a lampionového průvodu ve výši 1.500,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání Hledání petrohradského skřítka – příměstský tábor pro děti ve
výši 10.000,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání Fotbalového turnaje ve výši 4.000,- Kč
VEEV, z.s. na pořádání akce Den země aneb vesnice plná odpadků ve výši 1.200,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání akce Pojďme spolu na puťák aneb poznávejme krásy naší
obce ve výši 2.000,-Kč
Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o. na akci XXIV. Zahradní slavnost ve výši 70.000,Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na pořádání akce Rozloučení s prázdninami –
PYROKROS ve výši 3.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na pořádání akce Noční hasičská soutěž ve výši
6.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na pořádání akce Okrsková soutěž v požárním
útoku ve výši 5.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na nákup košil k vycházkovým stejnokrojům
včetně epolety a hodnosti ve výši 3.500,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na nákup pracovních oděvů členek SDH
Petrohrad ve výši 10.000,- Kč
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o. na pořádání akce Rozsvícení
stromečku ve výši 5.000,-Kč






Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o. na pořádání akce Den rodiny ve výši
5.000,-Kč
Alaskan Team Petrohrad na celoroční akci Závody psího spřežení ve výši 10.000,-Kč
TJ Sokol Petrohrad na činnost oddílu ve výši 50.000,-Kč
TJ Sokol Petrohrad na pořádání akce Vítání prázdnin ve výši 5.000,-Kč

05/16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje udělení plné moci firmě Amper Market a.s. pro
zastupování v kauze Energie pod kontrolou a pověřuje starostku podpisem

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

