Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 26

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 19.6. 2017

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

Zahájení
Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Petrůvka za rok 2016
Závěrečný účet a účetní závěrka – Mikroregiony za rok 2016
Rozvojové aktivity obce
Různé
Závěr

Přítomno: 7 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 7 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 : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 2) Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Petrůvka za rok 2016
Starostka obce seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce Petrůvka, s výsledky auditu obce a
s návrhem nápravných opatření.
•

Příjmy po konsolidaci (daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery)
celkem k 31.12.2016

: 7 277 299,38Kč

•

Výdaje po konsolidaci celkem

•

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (výsledek roku bez třídy financování)

k 31.12.2016

: 6 930 471,93 Kč
:

346 827,45 Kč
- 346 827,45Kč

•

Třída financování

:

•

Výsledek roku (vč. třídy financování)

:

1

0

Kč
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Závěr zprávy je následující:

B.
I.

Zjištění

Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících
se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních
předpisů o účetnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního
fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k
rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří
územní celek.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a
postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem.

II.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3
písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

C.

I.

Závěr

Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let
Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly
napraveny.

II.

Při přezkoumání hospodaření obce Petrůvka za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

III.

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Petrůvka za rok 2016
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

1,12 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

5,31 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %
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Starostka dále uvedla, že ze závěru auditu plyne, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a
není tedy potřeba stanovovat nápravná opatření.
Dále starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Petrůvka za rok 2016 (náklady, výnosy,
výsledek hospodaření).

Návrh usnesení 26/2.1/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka bylo seznámeno se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Petrůvka za rok 2016 a SCHVALUJE závěrečný účet obce Petrůvka
za rok 2016 s výsledkem + 346 827,45 Kč a to „souhlasem bez výhrad“.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení 26/2.2/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE účetní závěrku obce za rok
2016 k rozvahovému dni 31.12.2016 s výsledkem hospodaření + 1 471 429,57 Kč. Tento výsledek
hospodaření za rok 2016 ve výši + 1 471 429,57 Kč

zjištěný dle platných právních předpisů

v oblasti účetnictví schvaluje převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Závěrečný účet a účetní závěrka – Mikroregiony
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko
Starostka obce seznámila zastupitele se závěrečným účtem Sdružení obcí mikroregionu Jižní
Valašsko a dále otevřela diskuzi k ostatním materiálům v rámci schvalovacího procesu : Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty, Příloha, FIN 2-12, Zápis z přezkoumání hospodaření.
Návrh usnesení 26/3/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka projednalo závěrečný účet Sdružení obcí
mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad. Zároveň projednalo řádnou účetní závěrku Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko
sestavenou k 31.12.2016 a schvaluje ji bez výhrad.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Rozvojové aktivity obce
Místní komunikace „Za hřištěm“
Starostka seznámila zastupitele s nabídkou na pokládku horní vrstvy komunikace.
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Návrh usnesení 26/4.1/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka na základě obdržené nabídky na
stavební práce – pokládka horní vrstvy komunikace „Za hřištěm“

že dodavatelem

ROZHODLO,

prací bude:
•

EUROVIA CS, IČ: 45274924 za nabídkovou cenu 202 131,27 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Územní studie
Starostka seznámila zastupitele s nabídkou na zpracování územních studií dle připravované změny
územního plánu obce Petrůvka.
Návrh usnesení 26/4.2/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka na základě obdržené nabídky na
zpracování územních studií US1 a US2 (oblast za hřištěm a oblast za Kútem)

ROZHODLO,

že

dodavatelem projektových prací bude :
•

Ing. Lubor Sawicki, Vsetín, IČ: 73878481 za nabídkovou cenu 65 000 Kč bez DPH
(US1) a 55 000 Kč bez DPH (US2) .

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Různé
Finanční dary, dotace, příspěvky z rozpočtu obce
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s obdrženými žádostmi o finanční příspěvek, dar
z rozpočtu obce. Následně proběhla diskuze.

Návrh

usnesení

26/5.1/2017:

Zastupitelstvo

obce

Petrůvka

ROZHODLO

O

POSKYTNUTÍ

finančních darů, dotací z rozpočtu obce následovně:
•

Mxxx Čxxx, Petrůvka – dotace (s následnou kontrolou) ve výši max. 10 000 Kč na
financování hudební produkce

•

Myslivecký spolek Sudinka Petrůvka - dotace (s následnou kontrolou) ve výši max. 5 000 Kč
na konání soutěže ve střelbě na asfaltové terče a chodu organizace

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení 26/5.2/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO O NEPOSKYTNUTÍ
finančních darů, dotací z rozpočtu obce těmto organizacím:
•

Linka Bezpečí, z.s.

•

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Radost , IČ: 47922281

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0
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zdržel se: 0
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Rozpočtové opatření č. 1 /2017
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření 1/2017. Následně
proběhla diskuze.
Návrh usnesení 26/5.3/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE rozpočtové opatření
č. 1/2017, ve kterém jsou zahrnuty mimo aktuální stavy čerpání příjmů a výdajů rovněž schválené
dotace, změny účtovacích metodik, nákupy majetku a plánované náklady na akce dle výsledků
výběru dodavatelů, v následujícím celkovém výsledku rozpočtu :
•

Příjmy : 7 472 000 Kč (bez 8.třídy - financování)

•

Příjmy : 7 375 000 Kč (vč. 8.třídy - financování)

•

Výdaje: 7 375 000 Kč

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Použití symbolů obce
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s obdrženou žádostí SDH Petrůvka o povolení použití
symbolů obce na prapor SDH Petrůvka a propagační materiály.
Návrh usnesení 26/5.4/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s použitím symbolů obce
Petrůvka na praporu a propagačních materiálech SDH Petrůvka, IČ: 68729651.

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

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

……………………………….
Tomáš Sviták

…….…………….…………
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno:28.6.2017
Sejmuto :14.7.2017
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