Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 21

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 5. 12. 2016

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Plán zimní údržby
Místní poplatky pro rok 2017
Dotační možnosti, rozvojové akce
Změna Územního plánu obce Petrůvka
Různé
Závěr

Přítomno: 6 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 6 členů ZO a že zasedání je schopno se právoplatně
usnášet.
Jako ověřovatelé zápisu byli určeni: Ing. Jiří Pešek, Tomáš Sviták
Jako zapisovatel byl určen: Ing. Josef Pučalík
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání.

Proběhlo hlasování o programu - pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 2) Plán zimní údržby
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s podněty občanů k úpravám Plánu zimní údržby.
Následně proběhla diskuze a byly zapracovány návrhy do plánu.

Návrh usnesení 21/2/2016:

Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE aktualizaci „Plánu zimní

údržby na období 2016 – 2017“.

Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 3) Místní poplatky pro rok 2017
Zastupitelé obce prodiskutovali stávající výši poplatků v obci a na základě diskuze stanovili výši
poplatků za svoz odpadu a poplatků za psy a poplatků za stočné pro rok 2017 ve stejné výši jako v
roce 2016.
Návrh usnesení 21/3/2016:

Obecní zastupitelstvo SCHVALUJE následující výši poplatků pro rok

2017 za:
a) svoz odpadu (komunální odpad) – 39 svozů:
2200 Kč /1 popelnici (max. 120 l),
70 Kč/1 pytel
3500 Kč /1 popelnice (nad 120 l – 240 l)
14 300 Kč /1 popelnici (1 100 l)
b) psy – 200 Kč / 1 psa
c) stočné – 0 Kč / m3

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Dotační možnosti, rozvojové akce
Starostka obce informovala přítomné zastupitele o vyhlášených ostatních dotačních programech a
přípravě obce k podávání případných žádostí do daných programů. Následně proběhla diskuze mezi
zastupiteli o obsahu jednotlivých žádostí.
Návrh usnesení 21/4/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE:
a) předložení žádosti o finanční podporu (dotaci) z programu vyhlášeného Ministerstvem
kultury – tzv. VSIK 3 na rozvoj knihovnického sytému a pořízení potřebného technického
vybavení v celkové projektové výši cca 71 000 Kč a vyčlenění v rozpočtu obce 2017
finanční prostředky na spolufinancování akce ve výši cca 30% celkových nákladů projektu
b) předložení žádosti o finanční podporu (dotaci) z programu vyhlášeného Zlínským krajem PROGRAM NA PODPORU OBNOVY VENKOVA 2017- na „rekonstrukci zastřešení výletiště
„v celkové projektové výši cca 660 000 Kč a vyčlenění v rozpočtu obce 2017 finanční
prostředky na spolufinancování akce ve výši cca 40% celkových nákladů projektu.
c) předložení žádosti o finanční podporu (dotaci) z programu vyhlášeného Zlínským krajem PROGRAM NA PODPORU OBNOVY VENKOVA 2017- na „změnu územního plánu obce
Petrůvka“.
Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0
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zdržel se: 0

Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO

Ad 5) Změna Územního plánu obce Petrůvka
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s aktuálním stavem projednávání a připomínkování
„Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrůvka za uplynulé období 2013 – 2016“ a připomněla další
kroky, které je nutné zrealizovat pro změnu územního plánu. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 21/5.1/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka PROJEDNALO A SCHVALUJE „Zprávu
o uplatňování Územního plánu Petrůvka v uplynulém období 2013 – 2016“ včetně pokynů pro
zpracování návrhu Změny č. 3 územního plánu Petrůvka dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a e) a § 47
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Výsledek hlasování -

pro : 6

Návrh usnesení 21/5.2/2016:

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Petrůvka POVĚŘUJE starostku obce k realizaci

výběrového řízení na dodavatele zpracování změny územního plánu obce Petrůvka dle schválené
Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrůvka v uplynulém období 2013 – 2016.

Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 6) Různé
6.1

Inventarizace 2016

Starostka obce informovala o plánu a příkazu k provedení inventarizace za rok 2016 a o stavení
inventarizační komise ve složení : Luděk Hubáček (předseda), Tomáš Krajíček (člen), Tomáš Sviták
(člen).
Návrh usnesení 21/6.1/2016: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ informace
starostky o realizaci inventarizace za rok 2016.

Výsledek hlasování -

6.2

pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Smlouva o právu provést stavbu – Novostavba RD na p.č. 1365/8 a p.č. st 165

Starostka obce seznámila přítomné s obdrženou žádostí o souhlas se stavbou a s uzavření smlouvy o
právu provedení stavby na připojení se na inženýrské sítě v majetku obce (komunikace, jednotná
kanalizace) od manželů XXXXX a XXXXX XXXXX.
Návrh usnesení 21/6.2/2016:

Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ se stavbou RD a

SOUHLASÍ s uzavřením „Smlouvy o právu provést stavbu“ na připojení se na inženýrské sítě
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v majetku obce pro novostavbu RD manželů XXXXX a XXXXX XXXXX na p.č. 1365/8 a p.č. st 165
v k.ú.Petrůvka u Slavičína a POVĚŘUJE starostku obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

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

……………………………….
Ing. Jiří Pešek

…….…………….…………
Tomáš Sviták

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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