Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 30

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 29.12.2017

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

Zahájení
Rozpočtové opatření č.3/2017
Dotace a dary z rozpočtu obce pro rok 2018
Rozpočet 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
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, Jiří Kofroň
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) Rozpočtové opatření č. 3/2017
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření.

V rámci společné diskuze

byly náměty finančního výboru a zastupitelů projednány a zapracovány do RO. Následně bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení 30/2/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE RO č.3/2017 v následujícím
celkovém výsledku:
•

Příjmy : 7 022 000 Kč (bez 8.třídy - financování)

•

Příjmy : 7 384 000 Kč (vč. 8.třídy - financování)

•

Výdaje: 7 384 000 Kč

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 3) Dotace a dary z rozpočtu obce pro rok 2018
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s obdrženými žádostmi o příspěvky, dotace, dary
z rozpočtu obce a vyzvala zastupitele k diskuzi. Po vzájemné diskuzi mezi zastupiteli bylo
přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení 30/3/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE na základě předložených
žádostí následující dotace, příspěvky a dary z rozpočtu obce na rok 2018:
•

Městská nemocnice Slavičín – 5 000 Kč (finanční dar)

•

SDH Petrůvka – 45 000 Kč (dotace na provoz, mladé hasiče, kulturní aktivity a oslavy
výročí)

•

LK Petrůvka, z.s. – 20 000 Kč (dotace na provoz, kulturní a sportovní aktivity)

•

Domov pro seniory Loučka – 2 000 Kč (finanční dar)

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Rozpočet 2018
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2018, který byl předem
zaslán finančnímu výboru a zastupitelům a vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili k návrhu rozpočtu.
Následně byla otevřena diskuze k návrhu. V rámci společné diskuze byly náměty finančního výboru a
zastupitelů projednány a zapracovány do rozpočtu, jakož i schválené příspěvky, dotace a dary dle
předešlého usnesení. Zastupitelé se rovněž shodli na tom, že hlavními plánovanými rozvojovými
akcemi na rok 2018 budou:
•

Oprava místní komunikace na „Aleji“

•

Výstavba chodníku „Za hřištěm“

•

Dětské hřiště

•

Oprava chodníku na „Aleji“ (závisí na realizaci opravy komunikace)

•

Oprava sportoviště a zázemí (multifunkční hřiště vč. zázemí)

•

Změna územního plánu (dokončení) a územní studie

Na realizaci těchto akcí byly v rozpočtu vyčleněny prostředky, následujícím způsobem:
• u akcí s již známým odhadem celkových nákladů na realizaci – ve výši nákladů na realizaci
• u akcí, kde se zpracovává nebo bude se zpracovávat dokumentace - ve výši předpokládaných
nákladů na dokumentaci. Vyčlenění následných nákladů na vlastní realizaci dle zpracovaných
odhadů nákladů (rozpočtů) a dle případných dotačních možností bude řešeno formou
rozpočtových opatření.
Realizace některých akcí závisí na získání finančních prostředků z dostupných dotačních titulů.
Některé projekty v případě neschválení dotace obci nemusí být realizovány nebo mohou být
realizovány v omezené míře.
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Návrh usnesení 30/4/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE rozpočet na rok 2018
v následujícím celkovém výsledku:
•

Příjmy : 5 608 700 Kč (bez 8.třídy - financování)

•

Příjmy : 6 458 000 Kč (vč. 8.třídy - financování)

•

Výdaje: 6 458 000 Kč

Dále zastupitelstvo obce v rámci schváleného rozpočtu SCHVALUJE realizaci činností pro podání
žádostí o dotace na rozvojové akce r.2018 :
•

Oprava místní komunikace na „Aleji“

•

Výstavba chodníku „Za hřištěm“

•

Dětské hřiště

•

Oprava sportoviště a zázemí (multifunkční hřiště vč. zázemí)

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 20192020. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 30/5/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE střednědobý výhled rozpočtu
2019-2020.

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 6) Různé
Starostka obce seznámila zastupitele se zpracovaným „Pasportem místních komunikací“.

Návrh usnesení 30/6/2017: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE pasport místních komunikací.

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0
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zdržel se: 0
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………………………………………….
Ing. Petra Polášková - starostka obce

Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

……………………………….
Tomáš Sviták

…….…………….…………
Jiří Kofroň

Vyvěšeno: 7.1.2018
Sejmuto: 23.1.2018
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