ZO-09-2019
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 16. 7. 2019
Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu v Petrůvkách 18:00 hod. – 19:35 hod.
Přítomni:

Ing. Jaroslav Novotný, Vladimír Drdlíček, Roman Řezáč,
Ing. Petr Chlupáček, Ing. Kamil Drdlíček, Michaela Dvořáková, Jaroslav
Peštál, Iveta Peštálová
– tj. 8 členů zastupitelstvo je usnášeníschopné

Omluveni:

Marek Mašeja

Hosté:

-

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 4/2019.
Projednání studie zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do obce od Třebíče.
Organizace zakončení prázdnin.
Různé

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Peštál, Iveta Peštálová
Zastupitelé schválili program zasedání a ověřovatele zápisu.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 11. 6. 2019.
-

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení ZO-08-2019 ze dne
11. 6. 2019.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení
ZO-08-2019 ze dne 11. 6. 2019.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Rozpočtové opatření č. 4/2019.
-

Strana příjmů: výběr hotovosti do pokladny
Strana výdajů: nákup bakterii do ČOV, dar – Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ
Myslibořice, příprava publikace Dějiny Petrůvek, zájezd Peklo Čertovina,
Pernštejn, autobusová doprava – Den dětí, dodání a výsadba okrasných stromů,
občerstvení – kulturní akce, dar – Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Myslibořice,

-

finanční odměny – závodníci, oprava propustku, kolek – ověření podpisu – převod
pozemku od Kraje Vysočina, nástavec na korbu GATOR, minerálky pro
zaměstnance, víceúčelové vozidlo GATOR – pořízení, přihlášení traktoru –
poplatek, dar – Oblastní charita, výdaje spojené s volbami, víceúčelové vozidlo
GATOR, poplatek za přihlášení traktoru
Vyrovnání strany příjmů a výdajů
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené starostou
obce dne 17. 6. 2019.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projednání studie zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do obce od Třebíče.
-

V případě uskutečnění projektu zpomalovacího ostrůvku bude potřeba udělat
sondu kvůli vedení plynu a dálkového kabele a případně i následnou přeložku
plynu a dálkového kabele.
Dalším zpomalovacím prvkem by byly vyvýšené přechody pro chodce u obecního
úřadu a u bytovky.
Zastupitelstvo schválilo pokračování v projektu zpomalovacího ostrůvku i
v případě, že bude potřeba uskutečnit přeložka plynu a dálkového kabele, a
vyvýšených přechodů v místě obecního úřadu a bytovky.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Organizace zakončení prázdnin.
-

Místem konání bude nové sportoviště. Oslava zakončení prázdnin bude spojena
s oslavou obce k 500. výročí první zmínky o obci a se slavnostním otevřením
sportoviště.
Doprovodný program bude doplněn přestřižením pásky, posvěcením areálu
farářem, představením publikace a hudebním doprovodem.
Občerstvení zajistí místní pohostinství pana Sedláčka, ze strany obce bude
zajištěno maso cca 250 porcí.
Obec zajistí party stany v případě nepřízně počasí a pro děti skákací hrad.
Zastupitelstvo schválilo organizaci a zabezpečení zakončení prázdnin.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Různé
a/ Vybavení nové budovy na sportovišti.
-

Do nové budovy na sportovišti bude zakoupena lednice max. hodnota 20 tis Kč.,
výčepní chlazení max. hodnota 20 tis Kč a elektrický sporák v max. hodnotě
15 tis Kč.
Zastupitelstvo schválilo zakoupení výčepního zařízení v hodnotě max.

20.000 Kč, lednice v hodnotě max. 20.000 Kč a elektrického sporáku
v hodnotě max 15.000 Kč do nové budovy na sportovišti.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

b/ Vybavení budovy drobným zařízení.
-

Budova na sportovišti bude také vybavena nový nábytkem, policovým systémem,
nádobím a internetovým připojením.

c/ Navýšení lezecké stěny na sportovišti.
-

Firma Vaše stavby engineering s.r.o. zaslala nabídku na navýšení lezecké stěny
v hodnotě 42.892 Kč s DPH
Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Vaše stavby engineering s.r.o. v hodnotě
42.892 Kč s DPH na navýšení lezecké stěny na sportovišti.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

d/ Smlouva na dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny.
-

Byla schválena žádost o dotaci v hodnotě 127.000,- na nákup travního traktoru.
Starosta obce podepsal smlouvu a peníze budou do 30ti dnů zaslány na účet obce.

e/ Čistička odpadní vody.
-

Byla podána žádost o dotaci na projektovou dokumentaci pro územní řízení na
kanalizaci a ČOV. Z kraje Vysočiny došlo oznámení o neposkytnutí dotace.

f/ Žádost o proplacení školení.
-

Knihovnice paní Michaela Řezáčová předložila žádost o proplacení Školení a
setkání venkovských knihovníků ve dnech 12. – 14. 9. v Boskovicích v hodnotě
1.800,- Kč
Dále zažádala o nové police do knihovny a drobné opravy u stávajícího vybavení
knihovny.
Zastupitelstvo schválilo žádost knihovnice paní Michaely Řezáčové o
proplacení školení v hodnotě 1.800 Kč a pořízení nových polic do knihovny.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

g/ Žádost o pronájem zahradního setu a party stanu.
-

Pan Daniel Šlapák zažádal o pronájem zahradního setu, laviček a party stanu
v termínu 27. 7. 2019 za účelem rodinné oslavy.
Zastupitelstvo schválilo žádost pana Daniela Šlapáka na pronájem zahradního
setu a party stanu v termínu 27. 7. 2019.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

h/ Garáž pro uschování vybavení na sportovišti.
-

za víceúčelovým hřištěm na sportovišti bude umístěna garáž pro účely uschování
vybavení hřiště.
Zastupitelstvo schválilo nákup garáže a vybudování podstavce pod garáž na
sportovišti.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsala: dne 16. 7. 2019
……………………………….
Michaela Dvořáková

……………………………….
Starosta – Ing. Jaroslav Novotný
Ověřovatelé:

………………………………..
Iveta Peštálová

…………………………………
Jaroslav Peštál

USNESENÍ
z řádného zasedání zastupitelstva obce Petrůvky konaného
dne 16. 7. 2019
v kanceláři Obecního úřadu v Petrůvkách od 18.00 – 19:35 hodin
ZO-09-2019-01
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení ZO-08-2019 ze dne
11. 6. 2019.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 8 hlasů
ZO-09-2019-02
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené starostou obce
dne 17. 6. 2019.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 8 hlasů
ZO-09-2019-03
Zastupitelstvo schválilo pokračování v projektu zpomalovacího ostrůvku i v případě, že
bude potřeba uskutečnit přeložka plynu a dálkového kabele, a vyvýšených přechodů
v místě obecního úřadu a bytovky.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-09-2019-04
Zastupitelstvo schválilo organizaci a zabezpečení zakončení prázdnin.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-09-2019-05
Zastupitelstvo schválilo zakoupení výčepního zařízení v hodnotě max. 20.000 Kč, lednice
v hodnotě max. 20.000 Kč a elektrického sporáku v hodnotě max 15.000 Kč do nové
budovy na sportovišti.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-09-2019-06
Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Vaše stavby engineering s.r.o. v hodnotě
42.892 Kč s DPH na navýšení lezecké stěny na sportovišti.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-09-2019-07
Zastupitelstvo schválilo žádost knihovnice paní Michaely Řezáčové o proplacení školení
v hodnotě 1.800 Kč a pořízení nových polic do knihovny.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-09-2019-08
Zastupitelstvo schválilo žádost pana Daniela Šlapáka na pronájem zahradního setu a
party stanu v termínu 27. 7. 2019
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

ZO-09-2019-09
Zastupitelstvo schválilo nákup garáže a vybudování podstavce pod garáž na sportovišti.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

V Petrůvkách dne 16. 7. 2019

Zapsala: Michaela Dvořáková

…………………………….

Starosta: Ing. Jaroslav Novotný

………………………

