Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 34

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 18.9.2018

Program:
1. Zahájení
2. Veřejnoprávní smlouva s Mikroregionem Luhačovské Zálesí za účelem realizace
projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ “
3. SMOVM - Nabídka společného projektu - separace odpadů
4. Různé
5. Závěr

Přítomno: 5 členů zastupitelstva obce,
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 4 členů 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. Zároveň navrhla doplnění programu o
nový bod 4.Majetkové záležitosti obce a nechala hlasovat o aktualizovaném programu v tomto
znění:
1. Zahájení
2. Veřejnoprávní smlouva s Mikroregionem Luhačovské Zálesí za účelem realizace projektu
„KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ “
3. SMOVM - Nabídka společného projektu - separace odpadů
4. Majetkové záležitosti obce – prodej pozemku dle záměru EKO/02/18
5. Různé
6. Závěr

Proběhlo hlasování o programu - pro : 5

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 2) Veřejnoprávní smlouva s Mikroregionem Luhačovské Zálesí za účelem
realizace projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
Starostka obce seznámila zastupitele s připravenými dokumenty a smlouvami vztahující se
k projektu „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“.
Návrh usnesení 34/2/2018: 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 „KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ
ZÁLESÍ“.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) SMOVM - Nabídka společného projektu - separace odpadů
Starostka obce seznámila zastupitele s nabídkou Svazu města a obcí Východní Moravy o zapojení se
do projektu zaměřeného na pořízení odpadových nádob obcemi ve Zlínském kraji, který by se měl
podávat v únoru r. 2019.
Návrh usnesení 34/3/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO na vědomí informace o možnosti
se zapojit do společného projektu.

Konečné rozhodnutí o zapojení/nezapojení se do projektu,

požadavku na odpadové nádoby přesunulo na další zasedání ZO.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Majetkové záležitosti obce – prodej pozemku dle záměru EKO/02/18
Starostka obce seznámila zastupitele s postupem aktivit v rámci prodeje části pozemku par.č.1404/1
v k.ú.Petrůvka u Slavičína dle schváleného záměru k prodeji pozemku č. EKO/02/18 a předložila
zastupitelům zpracovaný geometrický plán. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 34/4/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE prodej části (výměra dle GP24m2) pozemku par.č.1404/1 v k.ú.Petrůvka u Slavičína panu xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Petrůvka
xxxxx. Prodej bude uskutečněn dle pravidel a podmínek stanovených v záměru, tedy za kupní cenu
ve výši 125 Kč/m2, dále kupující doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán a uhradí veškeré
náklady spojené s tímto majetkoprávním jednáním.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 5) Různé
Sdružení obcí Mikroregionu Jižní Valašsko – závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele se Závěrečným účtem DSO Jižní Valašsko za rok
2017 a řádnou účetní závěrkou DSO Jižní Valašsko zpracovanou k 31.12.2017.
Návrh usnesení 34/5.1/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka BERE NA VĚDOMÍ Závěrečný účet DSO
Jižní Valašsko za rok 2017.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení 34/5.2/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka BERE NA VĚDOMÍ řádnou účetní
závěrku DSO Jižní Valašsko sestavenou k 31.12.2017.

Rovněž BERE NA VĚDOMÍ převod

záporného výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši - 77 787,47 Kč na účet „výsledek hospodaření
předcházejících účetních období“.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Plán zimní údržby 2018-2019
Starostka obce seznámila přítomné s aktualizací plánu zimní údržby, který vychází ze zpracovaného
pasportu místních komunikací. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 34/5.3/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE „Plán zimní údržby v obci
Petrůvka na období 2018-2019“.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

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

……………………………….
Ing. Jiří Pešek

…….…………….…………
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno:27.9.2018
Sejmuto:12.10.2018
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