Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 31

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 19. 2. 2018

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

Zahájení
Změna územního plánu – informace o stavu
Rozvojové projekty – informace o stavu projektů, výběr dodavatele
Zpráva inventarizační komise
Majetkové záležitosti obce
Různé
Závěr

Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce, 1 zastupitel omluven
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 Krajíček, Tomáš Sviták
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) Změna územního plánu – informace o stavu
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s postupem prací v rámci změny územního plánu
obce Petrůvka, se schválením změn ÚPD Zlínským krajem a přípravou veřejného projednávání
změny územního plánu.

Návrh usnesení 31/2/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ informace o
aktuálním průběhu změny územního plánu obce Petrůvka.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 3) Rozvojové projekty – informace o stavu projektů, výběr dodavatele
Starostka obce informovala přítomné zastupitele o zpracovaných rozvojových projektech, o již
podaných žádostech o dotace a dalších možnostech získání dotací v r.2018.

Dále informovala o

zpracované nabídce na rekonstrukci sportoviště (kurtu) a zázemí v č.p. 39 a krocích, které jsou
nutné učinit pro podání žádosti o dotaci ze Zlínského kraje na rozvoj obce.
Návrh usnesení 31/3.1/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ informace o
podaných žádostech o dotace na projekty – dětské hřiště, opravy a budování komunikací, chodníků.

Výsledek hlasování:

pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení 31/3.2/2018:
Zastupitelstvo

obce

Petrůvka

ROZHODLO

o

dodavateli

na

stavební

práce:

„Rekonstrukce

víceúčelového hřiště a zázemí“ a POVĚŘUJE starostku obce Ing. Petru Poláškovou k realizaci dalších
kroků a k podpisu smlouvy o dílo s firmou Miroslav Gyuricsek, IČ: 68600666 ve výši 302 260 Kč vč.
DPH za dílo.

Výsledek hlasování:

Pro:6

Proti:0

Zdrželi se: 0

Usnesení 31/3.3/2018:
Zastupitelstvo obce Petrůvka dále ROZHODLO o vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu obce
2018 na spolufinancování akce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště a zázemí“ ve výši 123 000 Kč,
což představuje cca 40% celkových rozpočtových nákladů.

Výsledek hlasování:

Pro:6

Proti:0

Zdrželi se: 0

Ad 4) Zpráva inventarizační komise
Starostka obce seznámila přítomné s výsledky a závěry provedené inventarizace za rok 2017.
Návrh usnesení 31/4/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE „Zprávu inventarizační
komise“ a souhlasí se závěry plynoucími z provedené inventury k datu 31. 12. 2017, s vyřazením a
likvidací navrženého majetku. Zároveň ukládá účetní promítnutí závěrů komise do účetní evidence
obce.
Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 5) Majetkové záležitosti obce
Koupě pozemků
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 31/5.1/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s koupí pozemku p.č.
160/30 v k.ú. Petrůvka u Slavičína a koupí nově vzniklého pozemku dle geometrického plánu č. 25374/2017 p.č. 115/4 v k.ú. Petrůvka u Slavičína od paní XXXXXXX, bytem XXXXXXXX za cenu 25 Kč /
m2. Právní náklady a vklad do KN platí kupující.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Pozemky – žádosti občanů o odkup
Starostka obce seznámila zastupitele s obdrženými žádostmi občanů o odkupy pozemků či části
pozemků v majetku obce. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 31/5.2/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO, z důvodu seznámení se
zastupitelů blíže s žádostmi občanů, o přesunutí tohoto bodu na další zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Pozemky – restituce
Starostka obce seznámila zastupitele se stávající situací v rámci navracení restitučního majetku rodu
Serényů týkající se obce a obecního majetku.
Návrh usnesení 31/5.3/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO, z důvodu složité právní
situace v této oblasti a možného vymáhání škody způsobené obci státem, že obec bude zastupovat
v této oblasti a hájit jejich zájmy advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 6) Různé
Cyklistický závod Otrokovice – Dubnica nad Váhom
Starostka obce informovala zastupitele o obdržené žádosti pořadatelů závodu o udělení souhlasu
s průjezdem obcí. Předpokládaný termín závodu by měl být 23.6.2018
Usnesení 31/6.1/2018:
Zastupitelstvo obce Petrůvka UDĚLUJE SOUHLAS k průjezdu obcí Petrůvka účastníkům akce
„Cyklistický závod Otrokovice – Dubnica nad Váhom 2018„.
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Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko
Starostka obce informovala o rozhodnutí valné hromady mikroregionu o výši k členskému příspěvku
Mikroregionu Jižní Valašsko na rok 2018.
Návrh usnesení 31/6.2/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE výši členského příspěvku
Mikroregionu Jižní Valašsko na rok 2018 a to ve výši 4 Kč/obyvatele.

Výsledek hlasování -

pro : 6

proti: 0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

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

……………………………….
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno:28.2.2018
Sejmuto:
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…….…………….…………
Tomáš Sviták

