Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 27

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 8.8. 2017

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

Zahájení
Rozvojové aktivity obce a dotace
Smlouva o úvěru s Komerční bankou a.s. na akci: Energetické úspory KD v Petrůvce
Různé
Závěr

Přítomno: 4 členové zastupitelstva obce, 5. člen přišel v průběhu projednání bodu 2
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 4 členů ZO a že zasedání je schopno se právoplatně
usnášet.
Jako ověřovatelé zápisu byli určeni: Jiří Kofroň, Tomáš Krajíček
Jako zapisovatel byl určen: Ing. Josef Pučalík
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání.

Proběhlo hlasování o programu - pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 2) Rozvojové aktivity obce a dotace
Starostka obce seznámila zastupitele s aktuálními dotačními možnostmi z MŠMT a připraveností
obce na podání projektů. Rovněž upozornila, že se jedná i o program pro sportovní spolky.
Zastupitelé dále prodiskutovali podmínky dotačního programu a bodové hodnocení.

Rovněž

prodiskutovali žádost TJ Sokol Petrůvka na spolufinancování jejich projektu, který chtějí podávat
v rámci tohoto dotačního titulu.
Návrh usnesení 27/2.1/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO o podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
víceúčelového hřiště a zázemí“ z MŠMT v rámci 133D 531 Podpora materiálně technické základny
sportu – ÚSC, SK a TJ.

Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0
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Zdrželi se: 0
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Návrh usnesení 27/2.2/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka dále ROZHODLO o vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu obce
2017 na spolufinancování akce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště a zázemí“

ve výši min. 40 %

celkových rozpočtových nákladů, tj. min. 40 % z 302 260 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení 27/2.3/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka dále SOUHLASÍ s poskytnutím finančních prostředků, v případě
získání dotace z MŠMT, z vlastního rozpočtu na spolufinancování akce TJ Sokolu Petrůvka, z.s.
s názvem: „Rekonstrukce technického zázemí fotbalové hřiště–TJ Sokol Petrůvka“ ve výši 30 000 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0

Zdrželi se: 0

Ad 3) Smlouva o úvěru s Komerční bankou a.s. na akci: Energetické úspory KD v
Petrůvce
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem smlouvy o úvěru mezi KB a.s. a obcí ve výši
1 450 000 Kč se splatností do 31.7.2022 a s možností předčasného splacení. Tento úvěr musí obec
použít pouze ke spolufinancování projektu obce: Energetické úspory KD v Petrůvce.

Návrh usnesení 27/3/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE uzavření smlouvy o úvěru mezi obcí Petrůvka a KB a.s.
na spolufinancování projektu obce :“Energetické úspory KD v Petrůvce“ a za podmínek uvedených
ve smlouvě.

Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0

Zdrželi se: 0

Ad 4) Různé
Nákup pozemku
Starostka obce seznámila zastupitele s možností odkupu pozemku p.č. 1368/12, který vznikne
rozdělením pozemku p.č. 1368/8 v k.ú. Petrůvka u Slavičína tak, jak je uvedeno v geometrickém
plánu č. 233-50/2014 zpracovaném Ing. Janem Pěčonkou, a to za cenu obvyklou 10 Kč/m2.
Návrh usnesení 27/4/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO o koupi pozemku p.č. 1368/12 v k.ú. Petrůvka u Slavičína
o rozměru cca 146m2, který vznikne rozdělením pozemku p.č. 1368/8 v k.ú. Petrůvka u Slavičína
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tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 233-50/2014 zpracovaném Ing. Janem Pěčonkou, a to
za cenu obvyklou 10 Kč/m2. Náklady řízení platí obec.

Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

Zdrželi se: 0

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

……………………………….
Jiří Kofroň

…….…………….…………
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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