Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 23

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 6. 2. 2017

Program:
1. Zahájení
2. Změna územního plánu – výběr dodavatele
3. Výletiště Petrůvka– venkovní místo pro setkávání občanů (II.etapa v projektu) –
výběr dodavatele
4. Aktuální dotační možnosti pro rozvoj obce
5. Zpráva inventarizační komise
6. Různé
7. Závěr

Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce, 1 zastupitel omluven
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: Jiří Kofroň, 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) Změna územního plánu – výběr dodavatele
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s průběhem výběrového řízení na dodavatele akce:
„ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PETRŮVKA“ a se závěry hodnotící komise, která hodnotila tyto
nabídky :
-

Ing. Arch. Jitka Šimordová, IČ: 45460434, nabídková cena bez DPH : 262 660 Kč

-

J a P architects s.r.o., IČ: 26283107, nabídková cena bez DPH : 229 000Kč

-

Ing. Arch. Antonín Procházka, IČ: 12436241, nabídková cena bez DPH : 250 000 Kč

-

Ing. Lubor Sawicki, IČ: 73878481, nabídková cena bez DPH : 125 000 Kč
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Návrh usnesení 23/2/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE závěry hodnotící komise a
SOUHLASÍ se stanoveným výsledným pořadím nabídek:

Pořadí
nabídek:

Název dodavatele, IČ:

Nabídková cena bez 21 %DPH

1.

Ing. Lubor Sawicki, IČ: 73878481

125 000 Kč

2.

J a P architects s.r.o., IČ: 26283107

229 000 Kč

3.

Ing. Arch. Antonín Procházka, IČ: 12436241

250 000 Kč

4.

Ing. Arch. Jitka Šimordová, IČ: 45460434

262 660 Kč

Na základě závěrů hodnotící komise zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO, že dodavatelem prací
pro akci

„ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PETRŮVKA“ bude Ing. Lubor Sawicki, IČ: 73878481

s nabídkovou cenou

125 000 Kč bez DPH a

POVĚŘUJE starostku obce Ing. Petru Poláškovou

k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Výletiště Petrůvka – venkovní místo pro setkávání občanů (II.etapa v projektu)
Starostka obce informovala přítomné zastupitele o zpracovaných nabídkách (cenových kalkulací)
oslovených firem na stavební práce na výše uvedenou akci. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými
nabídkami:
–

kalkulace od firmy Bartončík Jan, klempířství na částku 676 183,49 Kč vč. DPH

–

kalkulace od firmy SPS-střechy s.r.o. na částku 657 672 Kč vč. DPH

–

kalkulace od firmy RENOSTAV spol. s r.o. na částku 681 411,45 Kč vč. DPH

Návrh usnesení 23/3/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO o dodavateli na stavební
práce : „Výletiště Petrůvka – venkovní místo pro setkávání občanů (II.etapa v projektu)“, kterým se
stala firma : SPS-střechy s.r.o. s nabídkovou cenou 657 672 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování :

pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Aktuální dotační možnosti pro rozvoj obce
Starostka obce informovala přítomné zastupitele o nedávno 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 23/4/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE:
a) předložení žádosti o finanční podporu (dotaci) z programu vyhlášeného Ministerstvem
zemědělství na vytvoření místa pasivního odpočinku a vyčlenění finančních prostředků v
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rozpočtu obce na spolufinancování akce ve výši cca 30% z celkových nákladů projektu,
které jsou odhadovány na částku 100 000 Kč.
b) předložení žádosti o finanční podporu (dotaci) z programu vyhlášeného Ministerstvem
zemědělství na opravu soch místního významu a vyčlenění finančních prostředků v
rozpočtu obce na spolufinancování akce ve výši cca 30% z celkových nákladů projektu,
které jsou odhadovány na částku 100 000 Kč.

Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Zpráva inventarizační komise
Starostka obce vyzvala předsedu inventarizační komise, aby seznámil ostatní zastupitele s výsledky
a závěry provedené inventury za rok 2016. Následně tedy předseda inventarizační komise seznámil
zastupitele se závěry inventarizační komise.
Návrh usnesení 23/6.1/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE „Zprávu inventarizační
komise“ a souhlasí se závěry plynoucími z provedené inventury k datu 31. 12. 2016, s prodejem,
vyřazením a likvidací navrženého majetku. Zároveň ukládá účetní promítnutí závěrů komise do
účetní evidence obce.
Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení 23/6.2/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO o prodeji auta Nissan
Patrol, který byl používán JSDHo Petrůvka. Dále rozhodlo o zveřejnění záměru na prodej tohoto
vozidla za těchto podmínek, které budou uvedeny v záměru:
•

minimální prodejní cena auta : 21 000 Kč

•

doba zveřejnění záměru: 20.2.2017 – 31.3.2017

•

ekologický poplatek při přepisu vozidla platí kupující

•

forma výběru uchazeče o koupi: obálková metoda, v případě stejné nejvyšší nabídkové
ceny rozhodne los

Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0

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

zdržel se: 0

……………………………………
Ing. Josef Pučalík - místostarosta
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Podpisy ověřovatelů zápisu:

……………………………….
Jiří Kofroň

…….…………….…………
Tomáš Sviták

Vyvěšeno:15.2.2017
Sejmuto:
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