Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 33

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 20.6.2018

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Petrůvka za rok 2017
Knihovna – nový knihovní řád
Volební období 2018 – 2022 – určení počtu zastupitelů
Výběr dodavatele na projekt – dětské hřiště
Výběr dodavatele na projekt – místní komunikace na Aleji
Majetkové záležitosti obce
Rozpočtové opatření č.1/2018
Různé
Závěr

Přítomno: 4 členové 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 jsou přítomni 4 členové ZO a že zasedání je schopno se právoplatně
usnášet.
Jako ověřovatelé zápisu byli určeni: Ing. Jiří Pešek, Tomáš Krajíček
Jako zapisovatel byl určen: Ing. Josef Pučalík
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání.

Proběhlo hlasování o programu - pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 2) Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Petrůvka za rok 2017
Starostka obce seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce Petrůvka, s výsledky auditu obce a
s návrhem nápravných opatření.
• Příjmy po konsolidaci (daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery)
celkem k 31.12.2017:

5 844 440,64 Kč

• Výdaje po konsolidaci celkem k 31.12.2017:
•

5 946 221,92 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
(výsledek roku bez třídy financování):

-101 781,28 Kč

•

Třída financování:

-101 781,28 Kč

•

Výsledek roku (vč. třídy financování):

0,-Kč
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Závěr zprávy je následující (celá zpráva je přílohou zápisu):
C. Závěr
I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let
Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly
napraveny.
II. Při přezkoumání hospodaření obce Petrůvka za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].
III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření obce Petrůvka za rok 2017
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %
6,69 %
0,00 %

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Starostka dále uvedla, že ze závěru auditu plyne, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a
není tedy potřeba stanovovat nápravná opatření.
Dále starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Petrůvka za rok 2017 (náklady, výnosy,
výsledek hospodaření).

Návrh usnesení 33/2.1/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka bylo seznámeno se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Petrůvka za rok 2017 a SCHVALUJE závěrečný účet obce Petrůvka
za rok 2017 s výsledkem -101 781,28 Kč a to „souhlasem bez výhrad“.

Výsledek hlasování -

pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení 33/2.2/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE účetní závěrku obce za rok
2017 k rozvahovému dni 31.12.2017 s výsledkem hospodaření + 924 916,89Kč. Tento výsledek
hospodaření za rok 2017 ve výši + 924 916,89Kč zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti
účetnictví schvaluje převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

Výsledek hlasování -

pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Knihovna – nový knihovní řád
Starostka obce seznámila zastupitele s novým knihovním řádem místní knihovny, který v sobě
zahrnuje nová pravidla GDPR.
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Návrh usnesení 33/3/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE nový knihovní řád místní
knihovny.

Výsledek hlasování -

pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Volební období 2018 – 2022 – určení počtu zastupitelů
Starostka obce seznámila zastupitele s povinnostmi stávajícího zastupitelstva pro

nové volební

období. Následně proběhla diskuze o počtu zastupitelů v novém volebním období.
Návrh usnesení 33/4/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka STANOVILO v souladu s § 67 a s § 68,
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva obce
pro následující volební období 2018 – 2022 na 7 členů zastupitelstva.

Výsledek hlasování -

pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Výběr dodavatele na projekt – dětské hřiště
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem výběrového řízení a zprávou o hodnocení a posouzení
nabídek na projekt : „Na dětském hřišti Petrůvka, najde se i skluzavka“.
Návrh

usnesení

33/5/2018:

Zastupitelstvo

obce

Petrůvka

dle

výsledků

výběrového

řízení

ROZHODLO, že dodavatelem prací na projekt „Na dětském hřišti Petrůvka, najde se i skluzavka“
bude:
•

Bonita Group Service s.r.o.,IČ:27738795 za nabídkovou cenu 629 127,40 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování -

pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 6) Výběr dodavatele na projekt – místní komunikace na Aleji
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem výběrového řízení a zprávou o hodnocení a posouzení
nabídek na projekt : Obec Petrůvka – Obnova místní komunikace „na Aleji“.
Návrh

usnesení

ROZHODLO,

33/6/2018:

Zastupitelstvo

že dodavatelem

obce

Petrůvka

dle

výsledků

výběrového

řízení

prací na projekt Obec Petrůvka – Obnova místní komunikace „na

Aleji“. bude:
•

Správa

a

údržba

silnic Zlínska, s.r.o.,

IČ:

26913453

za

nabídkovou

1 100 243,08 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování -

pro : 4

proti: 0
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zdržel se: 0

cenu
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Ad 7) 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 či které byly obci nabídnuty na odkup.
Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 33/7.1/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ s koupí pozemku p.č. 78
v k.ú. Petrůvka u Slavičína od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Praha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
cenu 71 940 Kč. Právní náklady a vklad do KN platí kupující.

Výsledek hlasování: pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Starostka obce dále informovala zastupitele o obdrženém dopisu z Ministerstva zemědělství
vztahující se k obci jako „provozovateli a vlastníkovi kanalizace v obci“, jehož obsahem je výzva
k zahájení výběru stočného v obci. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 33/7.2/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ informace z MzeČR
ohledně povinnosti výběru stočného. Dále se zastupitelstvo obce USNESLO, že rozhodnutí o výběru
a výši stočného v obci bude řešit zastupitelstvo obce na dalších zasedáních do konce r. 2018

Výsledek hlasování: pro : 4

proti: 0

.

zdržel se: 0

Ad 8) Rozpočtové opatření č.1/2018
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření 1/2018. Následně
proběhla diskuze.
Návrh usnesení 33/8/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE rozpočtové opatření
č. 1/2018, ve kterém jsou zahrnuty mimo aktuální stavy čerpání příjmů a výdajů rovněž schválené
dotace, nákupy

majetku

a

plánované náklady na

akce

dle výsledků

výběru

v následujícím celkovém výsledku rozpočtu :
•

Příjmy : 6 789 700 Kč (bez 8.třídy - financování)

•

Příjmy : 7 313 000 Kč (vč. 8.třídy - financování)

•

Výdaje: 7 313 000 Kč

Výsledek hlasování: pro : 4

proti: 0
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zdržel se: 0

dodavatelů,
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Ad 9) Různé
Petrovské ženy
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s výsledkem jednání členek Svazu žen a ostatních
občanek obce, který se uskutečnil v červnu 2018. Výsledkem jednání bylo ustanovení nového spolku
(resp. skupiny lidí, bez oficiálního zápisu do rejstříku) – Petrovské ženy, který navenek bude
v úředních věcech zastupovat předsedkyně spolku.
Návrh usnesení 33/9.1/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ vznik spolku
„Petrovské ženy“.

Výsledek hlasování: pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Finanční dary, dotace, příspěvky z rozpočtu obce
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s obdrženými žádostmi o finanční příspěvek, dar
z rozpočtu obce. Následně proběhla diskuze.

Návrh

usnesení

33/9.2/2018:

Zastupitelstvo

obce

Petrůvka

ROZHODLO

O

POSKYTNUTÍ

finančních darů, dotací z rozpočtu obce následovně:
•

Marie Čadová, Petrůvka (Petrovské ženy) – dotace (s následnou kontrolou) ve výši
max. 10 000 Kč na financování hudební produkce

Výsledek hlasování: pro : 4

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení 33/9.3/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO O NEPOSKYTNUTÍ
finančních darů, dotací z rozpočtu obce těmto organizacím:
•

Linka Bezpečí, z.s.

Výsledek hlasování: pro : 4

proti: 0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

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

……………………………….
Ing. Jiří Pešek

…….…………….…………
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno:29.6.2018
Sejmuto:15.7.2018
5

