Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 19

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 4.8.2016

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Dotace, dary z rozpočtu obce
Veřejnoprávní smlouva Petrůvka – Luhačovice
Majetkové záležitosti obce
Různé
Závěr

Přítomno: 5 členů zastupitelstva obce
0 občanů

Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání
Starostka obce zahájila a přivítala zúčastněné zastupitele. Konstatovala, že jednání zastupitelstva
obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 5 členů ZO a že zasedání je schopno se právoplatně
usnášet.
Jako ověřovatelé zápisu byli určeni: Tomáš Sviták, Tomáš Krajíček
Jako zapisovatel byl určen: Ing. Josef Pučalík
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání.

Proběhlo hlasování o programu - pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 2) Dotace, dary z rozpočtu obce
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s obdrženými žádostmi o finanční příspěvek, dar
z rozpočtu obce. Následně proběhla diskuze.

Návrh usnesení 19/2.1/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO O POSKYTNUTÍ dotace
z rozpočtu obce paní XXXXXX, bytem Petrůvka a to konkrétně:
•

na pořádání kulturní akce –dechovka, ve výši 10 000 Kč

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0
1

zdržel se: 0
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Návrh usnesení 19/2.2/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO O POSKYTNUTÍ dotace
z rozpočtu obce Mysliveckému spolku Sudinka Petrůvka, IČ: 62182943 a to konkrétně:
•

na pořádání přeboru ve střelbě na asfaltové terče, ve výši 4 000 Kč

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Veřejnoprávní smlouva Petrůvka – Luhačovice
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní
správy ve věcech pozemních komunikací mezi obcí Petrůvka a městem Luhačovice. Dále uvedla, že
důvodem návrhu na uzavření této smlouvy je změna zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikací, ve znění pozdějších předpisů a že uzavřením této smlouvy by MÚ Luhačovice vykonával
přenesenou působnost speciálního stavebného úřadu ve věcech místních komunikací ve správním
obvodu obce Petrůvka.
Návrh usnesení 19/3/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s uzavřením „Veřejnoprávní
smlouvy k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací“ mezi obcí Petrůvka a
městem Luhačovice dle připraveného vzoru smlouvy.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Majetkové záležitosti obce
Starostka obce seznámila zastupitele s obdrženými nabídkami na prodej pozemků v k.ú. Petrůvka u
Slavičína od vlastníků těchto pozemků. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 19/4.1/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s koupí pozemku p.č. 73
v k.ú. Petrůvka u Slavičína za cenu 52 Kč/m2 od vlastníků pana S.M., bytem Valašské Meziříčí a paní
K.R., bytem Valašské Meziříčí.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení 19/4.2/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s koupí pozemků p.č. 92/2 a
80/2 oba v k.ú. Petrůvka u Slavičína za celkovou cenu za oba pozemky ve výši 120 000 Kč od
vlastníka pozemku pana K.L., bytem Klobouky u Brna.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

2

zdržel se: 0
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Ad 5) Různé
1.

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Starostka obce informovala zastupitele o obdržené smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení DAS pro
SDH Petrůvka z rozpočtu Zlínského kraje.
Návrh usnesení 19/5.1/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s uzavřením „Smlouvy o
poskytnutí dotace č. D/2484/2016/KH“ mezi Zlínským krajem a Obcí Petrůvka na pořízení nové
požární techniky – nákup dopravního automobilu v částce do 300 000 Kč a POVĚŘUJE starostku
k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro : 5
2.

proti: 0

zdržel se: 0

Změna územního plán Obce Petrůvka

Starostka obce informovala zastupitele o obdržených podnětech od občanů na změnu územního
plánu. Následně proběhla diskuze a posouzení možných změn územního plánu.
Návrh usnesení 19/5.2/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ se zpracováním změn
územního plánu Obce Petrůvka, tak jak je zakresleno v příloze tohoto zápisu. Jedná se o změny:
•

lokalita č.1 – zmenšení návrhové plochy

•

lokalita č.8 – zmenšení návrhové plochy

•

lokalita č. 14 – změna z návrhové plochy na stabilizovanou plochu

•

lokalita č.10 – zmenšení návrhové plochy a její změna na plochu pro bydlení

•

lokalita č.5 – zvětšení návrhové plochy

•

lokalita č. 9 - změna z plochy územních rezerv na plochu návrhovou a změna tvaru plochy
(úprava pozemků zahrnovaných do lokality č.9)

•

návrh plochy pro uvažovanou stavbu rozhledny na pozemku p.č. 1050 v k.ú. Petrůvka u
Slavičína

Dále zastupitelstvo obce POVĚŘUJE starostku obce Ing. Petru Poláškovou k jednání s příslušnými
orgány v rámci změny územního plánu obce Petrůvka.
Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

………………………………………….
Ing. Petra Polášková - starostka obce

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

……………………………………
Ing. Josef Pučalík - místostarosta

……………………………….
Tomáš Sviták

…….…………….…………
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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