Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 3

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 28.12.2018

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

Zahájení
Rozpočtové opatření č.3/2018
Dotace a dary z rozpočtu obce pro rok 2019
Dotační možnosti obce v roce 2019
Rozpočet 2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
Jmenování určeného zastupitele pro oblast územního plánování na volební období
2018-2022
8. Inventarizace
9. Zpráva o bezpečností situaci na k.ú. Petrůvka za rok 2017
10.Pronájem kulturního dobu pro soukromé akce
11.Informace o sesuvu půdy za RD Adámkových
12.Informace o přípravě obce k výběru stočného – evidence
13.Informace o zařazení projektu na zateplení KD č.p. 39 do soutěže
14.Různé
15.Závěr

Přítomno: 5 členů zastupitelstva obce, 6.člen přišel v průběhu zasedání ZO (bod 10)
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 5 členů ZO a že zasedání je schopno se právoplatně
usnášet.
Jako ověřovatelé zápisu byli určeni: Tomáš Krajíček a Ing. Jiří Pešek
Jako zapisovatel byl určen: Ing. Josef Pučalík
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání.

Proběhlo hlasování o programu - pro : 5

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 2) Rozpočtové opaření č. 3/2018
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření 3/2018. Následně
proběhla diskuze.
Návrh

usnesení

3/2/2018:

Zastupitelstvo

obce

Petrůvka

SCHVALUJE

rozpočtové

opatření

č. 3/2018, ve kterém jsou zahrnuty aktuální stavy čerpání příjmů a výdajů, v následujícím celkovém
výsledku rozpočtu :
•

Příjmy : 8 258 000 Kč (bez 8.třídy - financování)

•

Příjmy : 9 047 000 Kč (vč. 8.třídy - financování)

•

Výdaje: 9 047 000 Kč

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Dotace a dary z rozpočtu obce pro rok 2019
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 3/3/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE na základě předložených
žádostí následující dotace, příspěvky a dary z rozpočtu obce na rok 2019:
•

Městská nemocnice Slavičín – 5 000 Kč (finanční dar)

•

SDH Petrůvka – 25 000 Kč (dotace na provoz, kulturní a sportovní aktivity)

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Dotační možnosti obce v roce 2019
Starostka obce informovala přítomné zastupitele o nedávno vyhlášených a ostatních dotačních
programech a přípravě obce k podávání případných žádostí do daných programů. Následně proběhla
diskuze mezi zastupiteli o obsahu jednotlivých žádostí.
Návrh usnesení 3/4.1/2018 : Zastupitelstvo obce Petrůvka SOUHLASÍ se zapojením obce do
projektu „Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy II.“, jehož realizátorem je
Sdružení měst a obcí východní Moravy. Dále Zastupitelstvo obce SCHVALUJE dofinancování podílu
obce na projektu z rozpočtu obce Petrůvka, které proběhne pouze v případě schválení dotace
z OPŽP.
Výsledek hlasování -

pro : 5

proti: 0
2

zdržel se: 0
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Návrh usnesení 3/4.2/2018 : Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE podání žádosti o dotaci
Zlínského kraje na projekt rekonstrukce kulturního domu č.p. 39

- vnitřní prostory a vyčlenění v

rozpočtu obce finanční prostředky na spolufinancování akce ve výši cca 40% z celkových nákladů
projektu.

Výsledek hlasování -

pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení 3/4.2/2018 : Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE podání žádosti o dotaci
z MMR na obnovu střechy obecního úřadu v obci Petrůvka. Dále Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
dofinancování podílu obce na projektu z rozpočtu obce Petrůvka.
Výsledek hlasování -

pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Rozpočet 2019
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2019, 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. Dále byla mezi zastupiteli prodiskutována skutečnost, že 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.
Návrh usnesení 3/5/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE rozpočet na rok 2019
v následujícím celkovém výsledku:
•

Příjmy : 5 306 400 Kč (bez 8.třídy - financování)

•

Příjmy : 6 038 000 Kč (vč. 8.třídy - financování)

•

Výdaje: 6 038 000 Kč

Dále zastupitelstvo obce v rámci schváleného rozpočtu SCHVALUJE realizaci činností pro podání
žádostí o dotace na rozvojové akce r.2019 :
•

Separace odpadů

•

Střecha na OÚ

•

Rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu

Výsledek hlasování -

pro : 5

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 6) Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 20202022. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 3/6/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE střednědobý výhled rozpočtu
2020-2022.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020 -2022
(souhrnná verze)
A/ R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y (v Kč)
Druh příjmu

2020

ÚHRN PŘÍJMŮ
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)

4 780 000
3 572 000

2021

5 180 000
3 572 000

2022

5 180 000
3 572 000

B/ R O Z P O Č T O V É V Ý D A J E (v Kč)
Druh příjmu

2020

VÝDAJE CELKEM

3 572 000

Rozdíl (příjmy - výdaje)
Výsledek hlasování: pro : 5

0

proti: 0

2021

3 572 000

0

2022

3 572 000

0

zdržel se: 0

Ad 7) Jmenování určeného zastupitele pro oblast územního plánování na volební
období 2018-2022
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s žádostí Městského úřadu Luhačovice, odbor
stavební – územní plánování, o jmenování určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování územního plánu naší obce na volební období 2018-2022. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 3/7/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE

starostku Ing. Petru

Poláškovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu
obce Petrůvka a jeho změn pro volební období 2018-2022.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0
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zdržel se: 0
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Ad 8) Inventarizace
Starostka informovala zastupitele o přípravě inventarizace a jmenování inventarizační komise 2018.
Návrh usnesení 3/8/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ

informace o stavu

inventarizace 2018.

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 9) Zpráva o bezpečností situaci na k.ú. Petrůvka za rok 2017
Starostka seznámila zastupitele s obdrženou zprávou Policie ČR za rok 2017 o dění v obci Petrůvka.
Návrh usnesení 3/9/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečností
situaci na k.ú. Petrůvka za rok 2017

Výsledek hlasování: pro : 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 10) Pronájem kulturního domu pro soukromé akce
Starostka zahájila diskuzi a vyzvala zastupitele k podání návrhů ke změně provozních řádů a ceníků
pro pronajímané budovy : kulturní dům s přilehlým areálem a chata. Mezi zastupiteli proběhla
diskuze, ze které byly nakonec navrženy tyto ceny ke schválení :

Lyžařská chata
Typ akce
Cena za 1 den
Hlavní místnost + WC
Jakákoliv
500,Spolkům a zájmovým sdružením působící v obci jsou výše uvedené prostory pronajímány zdarma.

Kulturní dům a areál
Společenský sál (vč. kuchyně, šatny, WC)
Společenský sál (vč. kuchyně, šatny, WC)
Klubovna a sál (vč. kuchyně, šatny, výčepu,
WC)
Kulturní areál bez č.p. 39 (vč. WC, kiosku)
Kulturní areál a klubovna a sál (vč. č.p. 39)

Typ akce
Pohřeb
Oslava, ostatní akce
Oslava, ostatní akce

Cena za 1 den
500,700,1200,-

Oslava, ostatní akce
Oslava, ostatní akce

1200,2400,-

K výše uvedeným akcím je zdarma poskytnuto vybavení pronajatých prostor (stoly, židle, výčepní a
chladící zařízení, atd.).
Spolkům a zájmovým sdružením působící v obci jsou výše uvedené prostory pro schůze a veřejné
akce (sportovní, kulturní, atd.) pronajímány zdarma.
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Návrh usnesení 3/10/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE nové provozní řády a ceníky
pro budovu kulturního domu s areálem a lyžařské chaty platné od 1.1.2019, tak jak je uvedeno
v příloze zápisu.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 11) Informace o sesuvu půdy za RD Adámkových
Starostka seznámila zastupitele s obdrženou zprávou České geologické služby, jejíž pracovník na
žádost obce byl posoudit sesuv břehů v blízkosti vodního toku (p.p.č. 49/4) na p.p.č. 1368/13,
1368/12,1365/35, 49/1, 46/6 a 50 v k.ú. Petrůvka u Slavičína.
Návrh usnesení 3/11/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ

zprávu České

geologické služby o posouzení sesuvu břehů v blízkosti vodního toku (p.p.č. 49/4) na p.p.č.
1368/13, 1368/12,1365/35, 49/1, 46/6 a 50 v k.ú. Petrůvka u Slavičína.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 12) Informace o přípravě obce k výběru stočného – evidence
Starostka seznámila zastupitele s aktuálním seznamem nemovitostí, které jsou přihlášeny smlouvou
nebo přihláškou k placení stočného.
Návrh usnesení 3/12/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ

informace o

přihlášených nemovitostech k placení stočného v obci Petrůvka.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 13) Informace o zařazení projektu na zateplení KD č.p. 39 do soutěže
Starostka seznámila zastupitele se zařazením projektu obce na zateplení KD č.p. 39 do soutěže :
https://www.pasivni-dum.cz/. Toto zařazení do soutěže bylo iniciováno OPŽP.
Návrh usnesení 3/13/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o zařazení
projektu obce na zateplení kulturního domu do soutěže : https://www.pasivni-dum.cz/.

Výsledek hlasování: pro : 6

proti: 0

6

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

……………………………….
Jiří Pešek

…….…………….…………
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno: 7.1.2019
Sejmuto: 25.1.2019
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