Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 29

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 28.11. 2017

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

Zahájení
Plán zimní údržby
Odměňování zastupitelů od 1.1.2018
Místní poplatky 2018
Majetkové záležitosti obce
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: Tomáš Sviták, Tomáš Krajíček
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 s návrhem Plánu zimní údržby a otevřela diskuzi mezi
zastupiteli. Podněty zastupitelů byly zapracovány po dohodě do plánu.

Návrh usnesení 29/2/2017:

Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE aktualizaci „Plánu zimní

údržby na období 2017 – 2018“.

Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 3) Odměňování zastupitelů od 1.1.2018
Starostka seznámila zastupitele s novými legislativními pravidly pro odměňování zastupitelů dle NV
318/2017 Sb. planými od 1.1.2018 a uvedla rozdíly mezi stávajícím systémem. Následně proběhla
diskuze mezi zastupiteli.
Návrh usnesení 29/3/2017:
Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO, že bude v oblasti odměňování dále držet stejnou filozofii,
kterou si odsouhlasilo na 1.ustanovujícím zasedání zastupitelstva, tedy že všem neuvolněným
zastupitelům bude poskytována měsíční odměna i od 1.1.2018 vždy v maximální výši dle
příslušného nařízení vlády a že v případě kumulace funkcí bude neuvolněným členům zastupitelstva
poskytována odměna jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.
Konkrétně se tedy od 1.1.2018 budou odměňovat neuvolnění zastupitelé obce Petrůvka dle těchto
pravidel:
•

starosta – měsíční odměna vždy v maximální výši dle NV 318/2017 Sb. v platném znění

•

místostarosta - měsíční odměna vždy v maximální výši dle NV 318/2017 Sb. v platném znění

•

předseda výboru a člen výboru - měsíční souhrnná odměna za výkon 2 funkcí a to vždy jako
součet odměn pro jednotlivé funkce v maximální výši dle NV 318/2017 Sb. v platném znění

•

předseda výboru - měsíční odměna vždy v maximální výši dle NV 318/2017 Sb. v platném
znění

•

člen výboru - měsíční odměna vždy v maximální výši dle NV 318/2017 Sb. v platném znění

•

člen zastupitelstva - měsíční odměna vždy v maximální výši dle NV 318/2017 Sb. v platném
znění

Ostatní pravidla v oblasti odměňování zůstávají v platnosti dle usnesení z ustanovujícího zasedání.

Výsledek hlasování:

Pro:6

Proti:0

Zdrželi se: 0

Ad 4) Místní poplatky 2018
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 2018 ve stejné výši jako v
roce 2017.
Návrh usnesení 29/4/2017:

Obecní zastupitelstvo SCHVALUJE následující výši poplatků pro rok

2018 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)
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b) psy – 200 Kč / 1 psa
c) stočné – 0 Kč / m3

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Majetkové záležitosti obce
Starostka obce seznámila zastupitele s výsledky jednání mezi obcí a vlastníky vybraných pozemků
v k.ú. Petrůvka u Slavičína, které měla obec zájem odkoupit. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 29/5.1/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s koupí spoluvlastnického
podílu na pozemcích p.č. 74 a p.č. 75 v k.ú. Petrůvka u Slavičína od firmy ABM Hrádek, s.r.o., IČ:
489 09 289 za celkovou cenu 15 815 Kč / souhrn za všechny podíly na obou pozemcích. Právní
náklady a vklad do KN platí kupující.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení 29/5.2/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s koupí spoluvlastnického
podílu na pozemku p.č. 507/4 v k.ú. Petrůvka u Slavičína od pana xxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxx za celkovou cenu 15 638 Kč. Právní náklady a vklad do KN platí kupující.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

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

……………………………….
Tomáš Sviták

…….…………….…………
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno:7.12.2017
Sejmuto: 23.12.2017
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