Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 28

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 30.10. 2017

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
JDTMK-ZK dodatek smlouvy
Sdružení obcí Mikroregionu Jižní Valašsko - stanovy
Rozpočtové opatření č.2/2017
Finanční dary
Rozvojové aktivity, příprava projektů
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, Luděk Hubáček
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) JDTMK-ZK dodatek smlouvy
Starostka seznámila zastupitele s návrhem Dodatku č.4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě digitální technické mapy obce mezi Zlínským krajem a obcí Petrůvka.
Návrh usnesení 28/2/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE Dodatek č.4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě digitální technické mapy obce mezi Zlínským krajem a obcí Petrůvka a pověřuje
starostku k podpisu dodatku.

Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0
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Zdrželi se: 0
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Ad 3) Sdružení obcí Mikroregionu Jižní Valašsko - stanovy
Starostka seznámila zastupitele s návrhem nových stanov Mikroregionu Jižní Valašsko, které v sobě
zahrnují nové legislativní požadavky pro DSO.
Návrh usnesení 28/3/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ se zrušením stanov Mikroregionu Jižní Valašsko z r. 2015 a
SCHVALUJE nové stanovy Mikroregionu Jižní Valašsko z r. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0

Zdrželi se: 0

AD 4) Rozpočtové opatření č.2/2017
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření 2/2017. Následně
proběhla diskuze.
Návrh usnesení 28/4/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE rozpočtové opatření
č. 2/2017, ve kterém jsou zahrnuty mimo aktuální stavy čerpání příjmů a výdajů rovněž schválené
dotace i mimořádná splátka úvěru, v následujícím celkovém výsledku rozpočtu:
•

Příjmy: 7 323 000 Kč (bez 8.třídy - financování)

•

Příjmy: 7 619 000 Kč (vč. 8.třídy - financování)

•

Výdaje: 7 619 000 Kč

Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0

Zdrželi se: 0

Pozn.: Rozpočet na rozpočtová opatření jsou uveřejněna na adrese :
http://www.obecpetruvka.cz/obecniurad/hospodareniobecdokumenty.html

Ad 5) Finanční dary
Starostka obce seznámila zastupitele s obdrženým finančním darem na opravu sportovišť a
povinnostmi obce při schvalování přijetých darů.
Návrh usnesení 28/5/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s přijetím finančního daru ve výši 3000 Kč od firmy Tomáš
Váňa, IČ: 65354401 na údržbu sportovišť v majetku obce.
Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0
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Zdrželi se: 0
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Ad 6) Rozvojové aktivity obce a dotace
Starostka obce seznámila zastupitele s nejbližšími dotačními výzvami, z nichž by obec mohla získat
finanční prostředky pro rozvoj obce. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 28/6/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO o přípravě projektů na podání žádostí o dotaci na tyto
aktivity:
• Oprava komunikace na Aleji
• Rozšíření dětského hřiště
Výsledek hlasování:

Pro:5

Proti:0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

Zdrželi se: 0

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

……………………………….
Tomáš Sviták

…….…………….…………
Luděk Hubáček

Vyvěšeno: 6.11.2017
Sejmuto:24.11.2017
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