Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 2

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 16.11.2018

Program:
1. Zahájení
2. Jednací řád obce
3. Veřejnoprávní smlouva s Mikroregionem Luhačovské Zálesí za účelem realizace
projektu „DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ DO OBCÍ MIKROREGIONU
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ “
4. Smlouva o právu stavby (infrastruktura) - č.p. 60
5. Pojištění majetku obce – aktualizace smlouvy
6. Poplatky pro rok 2019 vč. výše stočného
7. Rozpočtové opaření 2/2018
8. Různé
9. Závěr

Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce, 7.člen přišel v průběhu zasedání ZO
0 občanů, hostů

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: Luděk Hubáček a Ing. Filip Hasík
Jako zapisovatel byla určena: Ing. Petra Polášková
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání.

Proběhlo hlasování o programu - pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 2) Jednací řád obce
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem jednacího řádu. Následně proběhla diskuze a bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení 2/2/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE aktualizovaný

Jednací

obce.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0
1

zdržel se: 0

řád
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Ad 3) Veřejnoprávní smlouva s Mikroregionem Luhačovské Zálesí za účelem
realizace

projektu

„DOPLNĚNÍ

SYSTÉMU

SEPARACE

ODPADŮ

DO

OBCÍ

MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ “
Starostka obce seznámila zastupitele s připravenými dokumenty a smlouvami vztahující se
k projektu „DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ DO OBCÍ MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ
ZÁLESÍ “.
Návrh usnesení 2/3/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petrůvka mezi obcí Petrůvka a Mikroregionem
Luhačovské Zálesí za účelem realizace projektu „DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ DO OBCÍ
MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Smlouva o právu stavby (infrastruktura) - č.p. 60
Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí vlastníků č.p. 60 o udělení souhlasu s rekonstrukcí
vodovodní přípojky umístěné na pozemku obce Petrůvka.
Návrh usnesení 2/4/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE uzavření „Smlouvy o právu
provést stavbu vodovodní přípojky pro stávající rodinný dům Petrůvka č.p. 60“ mezi obcí Petrůvka a
žadateli, kterými jsou Soukup Karel, bytem Družstevní 864, 763 26 Luhačovice a Kolková Kristýna,
bytem Hřivínův Újezd č. p. 172, 763 07 Hřivínův Újezd.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Pojištění majetku obce – aktualizace smlouvy
Starostka obce seznámila zastupitele se třemi variantami aktualizace pojistné smlouvy vztahující se
k majetku obce. Následně proběhla diskuze a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení 2/5/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE uzavření dodatku pojistné
smlouvy na majetek obce vycházející z nabídky - MODELACE POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik
TREND 14 zpracovaná na základě požadavků, které klient sdělil získateli sjednávajícímu pojištění ze
dne 5.11.2018 na celkovou sumu ročního pojistného ve výši 27 437 Kč.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

2

zdržel se: 0
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Ad 6) Poplatky pro rok 2019 vč. výše stočného
Zastupitelé obce prodiskutovali výši poplatků v obci, výzvu z Ministerstva zemědělství ČR na výběr
stočného a náklady vztahující se ke kanalizaci. Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení 2/6/2018:

Obecní zastupitelstvo SCHVALUJE následující ceník služeb (u

podnikatelů) a výši poplatků pro rok 2019 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)
b) psy – 200 Kč / 1 psa
c) stočné – 25 Kč / m3
d) srážková voda – 0 Kč / m3 (vztahuje se k podnikatelským budovám)
Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 7) Rozpočtové opaření 2/2018
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření 2/2018. Následně
proběhla diskuze.
Návrh

usnesení

2/7/2018:

Zastupitelstvo

obce

Petrůvka

SCHVALUJE

rozpočtové

opatření

č. 2/2018, ve kterém jsou zahrnuty mimo aktuální stavy čerpání příjmů a výdajů rovněž schválené
dotace, v následujícím celkovém výsledku rozpočtu :
•

Příjmy : 8 020 700 Kč (bez 8.třídy - financování)

•

Příjmy : 8 935 000 Kč (vč. 8.třídy - financování)

•

Výdaje: 8 935 000 Kč

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 8) Různé
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s postupem prací na územní studii „Za hřištěm“.
Následně proběhla diskuze.
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Návrh usnesení 2/8/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE rozpracování územní studie
dle návrhu uvedeného v příloze.

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

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

……………………………….
Luděk Hubáček

Vyvěšeno:26.11.2018
Sejmuto: 12.12.2018
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…….…………….…………
Ing. Filip Hasík

