Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 32

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 30.4.2018

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

Zahájení
Změna územního plánu obce Petrůvka č.3 – schválení
Obdržené žádosti o dotace, dary
Majetkové záležitosti obce
Informace o plánovaných aktivitách, akcích v obci
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 Krajíček, Tomáš Sviták
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) Změna územního plánu obce Petrůvka č.3 – schválení
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s postupem prací v rámci Změny č.3 územního plánu
obce Petrůvka, s vyhodnocením připomínek MÚ Luhačovice. Dále byli zastupitelé seznámeni s
„Návrhem na vydání Změny č. 3 Územního plánu Petrůvka“, s návrhem „ Opatření obecné povahy
č. 1/2018“ a s následnými kroky nutnými realizovat pro schválení změny ÚP.
Návrh usnesení 32/2/2018:
Zastupitelstvo obce Petrůvka
KONSTATUJE OVĚŘENÍ
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 3 Územního plánu Petrůvka není
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v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s
výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

ROZHODLO
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy

VYDÁVÁ
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního
zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření
obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu Petrůvka

SOUHLASÍ
v souladu s ust. § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu
Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné
povahy č. 1/2018.

Výsledek hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Obdržené žádosti o dotace, dary
Starostka obce informovala přítomné zastupitele o doručených žádostech o dotace, darech
z obecního rozpočtu. Jednalo se konkrétně o žádost organizace:
•

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. se sídlem v Prostějově

Návrh usnesení 32/3/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODOLO O NEPOSKYTNUTÍ
finanční dotace či daru žadateli.
Výsledek hlasování:

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Majetkové záležitosti obce
Pozemky – žádosti občanů o odkup
Starostka obce otevřela diskuzi nad obdrženými žádostmi občanů o odkupy pozemků či části
pozemků v majetku obce, které byly na minulém zasedání zastupitelům předloženy, a u kterých
rozhodnutí bylo odloženo na toto zasedání. Následně proběhla diskuze k jednotlivým žádostem.
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Návrh usnesení 32/4.1/2018:

Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s uveřejněním záměru č.

EKO/01/18 na úplatný převod části pozemku p.č. 1404/1 v k.ú. Petrůvka u Slavičína a to žadatelům
XXXXX a XXXXX za cenu odvozenou dle znaleckého odhadu a podmínek stanovených v záměru.
Veškeré náklady na převod bude hradit kupující.

Výsledek hlasování -

pro : 7

Návrh usnesení 32/4.2/2018:

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s uveřejněním záměru č.

EKO/02/18 na úplatný převod části pozemku p.č. 1373/2 v k.ú. Petrůvka u Slavičína a to žadateli
XXXXX za cenu odvozenou dle znaleckého odhadu a podmínek stanovených v záměru.
náklady na převod bude hradit kupující.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0
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zdržel se: 0

Veškeré
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Návrh usnesení 32/4.3/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka NESOUHLASÍ s uveřejněním záměru č.
EKO/03/18 na úplatný převod části pozemku p.č.st. 16 v k.ú. Petrůvka u Slavičína a to žadatelům
XXXXX a XXXXX.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Informace o plánovaných aktivitách, akcích v obci
Starostka obce připomněla ostatním nebližší plánované aktivity vztahující se k naší obci:
•

12.5.2018 – setkání s důchodci

•

16.6.2018 – 120 let SDH Petrůvka

•

23.6.2018 – tradiční cyklozávod Otrokovice – Dubnica n/Váhom

•

30.6.2018 – dětský den

Následně proběhla diskuze o připravenosti těchto akcí, zapojení občanů a ostatních spolků a
organizací. Rovněž byla prodiskutována úprava ploch a objektů pro zorganizování 120 let SDH
Petrůvka.
Návrh usnesení 32/5/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ informaci o
připravovaných akcích v obci Petrůvka.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 6) Různé
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko
Starostka obce informovala o tradičně konané akci MJV – tzv. „Den mikroregionu JV“, který letos
proběhne 25.5.2018 v Nedašově.
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Návrh usnesení 32/6/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ informaci o
připravované akci „Den Mikroregionu Jižní Valašsko“ dne 25.5.2018 v Nedašově.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

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

……………………………….
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno:9.5.2018
Sejmuto:
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…….…………….…………
Tomáš Sviták

