Obec Petrůvka – zápis ze zasedání ZO
OBEC

Zápis č. 4

PETRŮVKA

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka,
konaného dne 8.2.2019

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

Zahájení
Rozvojové aktivity, dotační možnosti – informace o stavu projektů, výběr dodavatele
Zpráva inventarizační komise
Majetkové záležitosti obce
Různé
Závěr

Přítomno: 7 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 7 členů ZO a že zasedání je schopno se právoplatně
usnášet.
Jako ověřovatelé zápisu byli určeni: Tomáš Krajíček a Jiří Kofroň
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) Rozvojové aktivity, dotační možnosti – informace o stavu projektů, výběr
dodavatele
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 4/2.1/2019: Zastupitelstvo obce Petrůvka ROZHODLO o dodavateli na stavební
práce: „Oprava vnitřních prostor kulturního domu Petrůvka“ a VYBRALO na realizaci této akce
firmu: Miroslav Gyuricsek, IČ: 68600666 s nabídkovou cenou 474 478 Kč vč. DPH za dílo.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0
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zdržel se: 0
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Návrh usnesení 4/2.2/2019:

Zastupitelstvo obce Petrůvka dále ROZHODLO o podání žádosti o

dotaci na Zlínský kraj na projekt „Oprava vnitřních prostor kulturního domu Petrůvka“ a vyčlenění
v rozpočtu obce finance na realizaci tohoto projektu minimálně ve výši 190 000 Kč, což představuje
cca 40% celkových rozpočtových nákladů.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Zpráva inventarizační komise
Starostka seznámila zastupitele se zprávou inventarizační komise a s návrhem majetku k vyřazení či
opravě.
Návrh usnesení 4/3/2019: Zastupitelstvo obce Petrůvka dále SCHVALLUJE “zprávu o inventarizaci
za rok 2018“ a SOUHLASÍ s vyřazením majetku likvidací, který inventarizační komise navrhla
vyřadit. Dále Zastupitelstvo obce ukládá starostce zajistit likvidaci vyřazeného majetku.

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Majetkové záležitosti obce
Starostka obce seznámila zastupitele s postupem aktivit v rámci prodeje části pozemku par.č.1373/2
v k.ú.Petrůvka u Slavičína dle schváleného záměru k prodeji pozemku č. EKO/01/18 a předložila
zastupitelům zpracovaný geometrický plán. Následně proběhla diskuze.
Návrh usnesení 4/4/2019: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE prodej části (výměra dle GP9m2) pozemku par.č.1373/2 v k.ú.Petrůvka u Slavičína panu xxxxxxxxxxxxi, bytem xxxxxxxxxx.
Část prodávaného pozemku dle GP č. 258-41/2018 bude mít nové p.č. 1373/3.

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 : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Různé
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozvojovými záměry předkládané Charitou Slavičín.
Návrh usnesení 4/5/2018: Zastupitelstvo obce Petrůvka SCHVALUJE podpořit rozvojové záměry
Charity Slavičín:
•

RZ_2020 421 Pečovatelská služba
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•

RZ_2020 371 Osobní asistence

Výsledek hlasování -

pro : 7

proti: 0

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

Podpisy ověřovatelů zápisu:

zdržel se: 0

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

……………………………….
Jiří Kofroň

…….…………….…………
Tomáš Krajíček

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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