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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce
občanům obce Petrohrad, Černčice a Bílenec
a všem čtenářům Lunarie
přejí
starostka obce Jitka Dondová,
místostarosta obce Radim Benda
a členové zastupitelstva
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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
blíží se čas, kdy jednou za tři měsíce vychází náš časopis ZA PLOTEM.
Příprava každého čísla představuje několik měsíců práce, která je založená
především na vyhledávání námětů a témat souvisejících většinou s činností spolku.
Zároveň jde o setkávání s lidmi, vedení rozhovorů, získávání fotografií, o spolupráci
členů redakce.
Letošní podzim byl ve znamení nejrůznějších opatření, a tak spolek nemohl pořádat
plánované akce, bylo omezeno setkávání lidí a pak došlo k déle trvajícímu
onemocnění redaktorky, která časopis sestavuje a připravuje k vydání.
Omlouváme se všem za to, že poslední číslo letošního roku nevychází, a doufáme, že
chápete uvedené důvody a vysvětlení. Zároveň vás chceme ujistit, že, pokud nastane
doba příznivější pro normální a společenský život, další číslo bude vydáno
v rozšířené podobě.
Dovolte, abychom vám popřáli klidné adventní dny, příjemné a spokojené Vánoce a
do nového roku hlavně hodně zdraví.

REDAKCE ČASOPISU
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Informace z naší školy ……..

Čertí stezka
Pátý ročník ZŠ Petrohrad uspořádal pro své spolužáky a děti z MŠ čertí stezku.
Prvotní nápad vzešel z nich. Bylo jim líto, že se letos nemohou zúčastnit
tradiční besídky v PL Petrohrad.
Po cestě skupinky plnily úkoly a hledaly poztrácené čertí klíče. Na konci
cesty je přivítali čertíci a Mikuláš jim předal za snahu balíčky. Páťákům patří
velké díky za jejich iniciativu a prosociální cítění.
Třídní učitelka : Eva Učíková
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Informace obecního úřadu ………
Pracovní doba OÚ v době vánoc
21.12.2020 pondělí ………. 12,00h. – 17,00h.
23.12.2020 středa ……….…. 12,00h. – 17,00h.
24.12.2020 – 27.12.2020 ….. zavřeno
28.12.2020 pondělí …………. 12,00 – 17,00h.
30.12.2020 středa …………. 12,00h. – 17,00h.

Pracovní doba obecního úřadu od 04.01.2021 pro veřejnost pouze
pondělí+středa od 12,00hod. do 17,00hod.
Telefon: 415 219 020, 724 181 157
Email: obec.petrohrad@iol.cz, ou@petrohrad-obec.cz

Pracovní doba Pošty Petrohrad v době vánoc
21.12.2020 pondělí ………. 12,00h. – 16,00h.
22.12.2020 úterý …….………. 8,00h. – 12,00h.
23.12.2020 středa ……….…. 12,00h. – 16,00h.
24.12.2020 – 27.12.2020 ….. zavřeno
28.12.2020 pondělí …………. 12,00 – 16,00h.
29.12.2020 úterý ……………. 8,00 – 12,00h.
30.12.2020 středa …………. 12,00h. – 16,00h.
31.12.2020 čtvrtek ………… 8,00h. – 12,00h.
Pracovní doba od 04.01.2021 beze změn
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Změna ordinační doby praktického lékaře Kryry v době
vánočních svátků
MUDr.Radima Šindeláře
21.12.2020 pondělí ……………….. 8,40h. – 12,00h.

13,00h. – 14,40h

23.12.2020 středa ……………..….. 8,30h. – 14,00h.
24.12.2020 – 27.12.2020 ………. Zavřeno
28.12.2020 …………………………… Zavřeno
30.12.2020 …………………………… 8,30h. – 14,00h.

Rozpočet Obce Petrohrad pro rok 2021
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém 20.řádném zasedání
schválilo rozpočet obce pro rok 2021.
Mimo běžných výdajů na údržbu obce jsou pro rok 2021 plánovány i
investice, které by měly být spolufinancovány z různých dotačních titulů.
Jedná se zvláště o investici do vybudování venkovní učebny základní školy
včetně vybudování bezbariérového přístupu do školy a zřízení počítačové
učebny. Další investicí je modernizace veřejného osvětlení v místní části obce
Bílenec, kde v příštím roce proběhne i rekonstrukce rozvodů elektrické
energie, zpracována by měla být projektová dokumentace na opravu místní
komunikace v Černčicích od čp.15 k čp. 33, kdy po jejím vypracování bude
žádáno o dotaci na její opravu. V neposlední řadě bude žádáno o dotaci na
obnovu fasády kaple Všech svatých v Petrohradě. O probíhajících investicích
budou čtenáři měsíčníku Lunaria informováni.
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Granty 2021
Na posledním letošním zasedání dne 07.12.2020 členové
zastupitelstva obce projednali a schválili Program pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu obce pro rok 2021.
Finanční objem vyčleněných prostředků na poskytování grantů
byl zachován dle roku 2020, tj. ve výši 300.000,-Kč.
Zájemci o finanční grant mohou své žádosti podávat v termínu od
11.01.2021 do 29.01.2021 v uzavřené obálce nadepsané „Dotace 2021“ osobně
v sídle obecního úřadu či prostřednictvím doručovací služby ( Obec Petrohrad,
Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad).
Program včetně všech příloh je zveřejněn na internetových
stránkách obce www.petrohrad-obec.cz v sekci úřední desky a současně
v sekci granty.

Veřejná sbírka Eliška
Již třetím rokem běží veřejná sbírka pod názvem „Eliška“, kterou
založila Obec Petrohrad na podporu osiřelé nezletilé Elišky Míkové
z Petrohradu. Veřejná sbírka byla schválena Ústeckým krajem pod číslem
jednacím 2475/SCKZU/2017-5. Sbírkový účet je veden u Komerční banky a.s.
pod číslem účtu 115-5640280277/0100. V roce 2020 ( k 09.12.2020) činily
příjmy účtu 5.765,-Kč a výdaje činily 52.162,-Kč a zůstatek účtu k datu
9.12.2020 činil 65.678,-Kč. Z účtu byly hrazeny náklady na letní tábory
nezletilé, kroužky a dovybavení elektronikou pro plnění distanční výuky.
Běžný účet veřejné sbírky je stále otevřen a je možno na něj i nadále
přispívat. Děkujeme Všem, kteří do sbírky přispěli a podpořili tak dobrou věc.
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Dopravní automobil pro JSDH Petrohrad

Zastupitelstvo Obce Petrohrad již v roce 2019 rozhodlo o
podání žádosti o dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů a to na Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR a následně i na Ústecký kraj. V obou případech byla
žádost schválena a obci byla přislíbena dotace od GŘ HZS ČR ve výši 450.000,Kč a Ústeckým krajem ve výši 300.000,-Kč.
V polovině letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na
dodavatele automobilu. Z došlých nabídek byla vybrána Zastupitelstvem Obce
Petrohrad firma TECHSPORT Brno s.r.o. s nabídkovou cenou 1.102.310,-Kč.
Automobil měl být obci předán do 31.12.2020.
Nakonec byl nový automobil firmou dodán již 10.12.2020
v odpoledních hodinách zástupci obce a zástupcům členů JSDH Petrohrad.

Ford Transit tak od příštího roku nahradí Avii z roku 1980.
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ČEZ a.s. – plánované přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že dne 13.ledna 2021 je plánována
odstávka dodávky elektrické energie pro místní části Petrohrad a Bílenec a to
v době od 8,00hod. do 14,00hod.
Zda bude odstávka uskutečněna a v jakém rozsahu můžete sledovat
na internetovém odkazu: www.cezdistribuce.cz/odstavky

Půlnoční mše
Oznamujeme občanům, že plánovaná půlnoční vánoční mše v kapli
sv.Vavřince v Petrohradě nebude konána a to z rozhodnutí Římsko-katolické
církve, diecéze Plzeň s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci
v republice.
Děkujeme za pochopení

Vodní dílo Kryry
Majitelé pozemků dotčených stavbou vodního díla Kryry byly již
kontaktováni firmou Povodí Ohře s.p. ohledně výkupu pozemků pro vodní dílo.
Zároveň obdrželi film o přípravě VD Kryry, který je volně přístupný na
webových stránkách Povodí Ohře s.p., případně jej můžete shlédnout na
stránkách obce www.petrohrad-obec.cz sekce život v obci – vodní dílo Kryry.
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Adventní výzdoba ve fotografii

Obec Petrohrad vyhlásila v listopadu 2020 soutěž pod názvem
„Adventní výzdoba ve fotografii“. V době do 29.11.2020 do 10.12.2020 mohly
být zasílány fotografie adventní výzdoby, v tomto termínu obec obdržela
soutěžní fotografie od šesti domácností a do soutěže se zapojila i naše škola.
Kulturní výbor vyhodnotil zaslané fotografie a vybral tři fotografie výzdoby.
Vzhledem k tomu, že se do soutěže zapojilo pouze šest domácností,
rozhodlo vedení obce o tom, že ocení všechny, kdo své fotografie adventní
výzdoby zaslali.
Níže otiskujeme vybrané fotografie kulturním výborem. Všechny
zaslané fotografie budou zveřejněny na internetových stránkách obce
www.petrohrad-obec.cz
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 20.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 07.prosince 2020
01/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Danu Ďopanovou a paní Lenku
Bláhovou

02/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 7. Základní
škola a mateřská škola Petrohrad p.o.

03/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1035C20/35 mezi Obcí Petrohrad a
ČR - Státním pozemkovým úřadem a pověřuje starostku jejím podpisem

04/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 42/1 – zahrada o výměře 3922m2 k
prodeji

05/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Program pro poskytování dotací Obce Petrohrad v roce
2021 dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů

06/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Petrohrad pro rok 2021 - Příjmy 2021 ve
výši 9.889.980,-Kč, výdaje 2021 ve výši 13.960.005,76Kč, splátka úvěru -780.000,-Kč,
financování schodku rozpočtu ve výši 4.850.025,76Kč z výsledku hospodaření
předchozích let, včetně závazných ukazatelů 2021 – příloha č. 3 zápisu

07/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Petrohrad pro rok
2022 – 2023 – příloha č. 4 zápisu

08/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční plán pro rok 2021 zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. – příloha č. 5 zápisu
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09/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled 2022 – 2023 zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. – příloha č. 6 zápisu

10/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Závazné ukazatele na rok 2021 pro Základní školu a
mateřskou školu Petrohrad p.o. – příloha č. 7 zápisu

11/20/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy p.o.za
školní rok 2019/2020

12/20/2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020 a rozpočtové
opatření č. 8/2020 – příloha č. 8 zápisu

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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