ZO-12-2019
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 22. 10. 2019
Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu v Petrůvkách 18:00 hod. – 19:30 hod.
Přítomni:

Ing. Jaroslav Novotný, Vladimír Drdlíček,
Roman Řezáč, Ing. Petr Chlupáček, Ing. Kamil Drdlíček, Michaela Dvořáková,
Jaroslav Peštál, Iveta Peštálová, Marek Mašeja
– tj. 9 členů zastupitelstvo je usnášeníschopné

Omluveni: Hosté:

MUDr. Daniel Šulc

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 7/2019.
Příprava rozpočtu na rok 2020.
Setkání občanů – příprava.
Různé.

Ověřovatelé zápisu: Roman Řezáč, Ing. Kamil Drdlíček
Zastupitelé schválili program zasedání a ověřovatele zápisu.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 17. 9. 2019.
-

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení ZO-11-2019 ze dne
17. 9. 2019.

-

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení
ZO-11-2019 ze dne 17. 9. 2019.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Rozpočtové opatření č. 7/2019.
-

Strana příjmů: splátka půjčky – Svazek pro komunální služby, tržba za prodej
dřeva, tržba za prodej publikací, výběr hotovosti do pokladny.
Strana výdajů: těžba a přiblížení dřevní hmoty, stůl Gastro, lékárnička – sportovní
areál, zabezpečení objektu – sportovní areál, občerstvení – otevření sportovního
areálu, výběr hotovosti do pokladny Vyrovnání strany příjmů a výdajů.

-

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené
starostou obce dne 17. 9. 2019.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Příprava rozpočtu na rok 2020.
-

Starosta obce zahájil diskuzi o rozpočtu na rok 2020.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení

4. Setkání občanů – příprava
- Datum konání 16.11.2019
- Občerstvení bude zajištěno, hudba reprodukovaná
- Proslov + prezentaci o odpadovém hospodářství připraví starosta obce
-

Zastupitelstvo schválilo přípravy Setkání občanů v termínu 16.11.2019.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Různé
a/ Změna webových stránek.
- Z hlediska Zákonu č. 99/2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací bude nutno upravit webové stránky obce. Do příštího zasedání
zastupitelstva bude předložena nabídka změny webových stránek.
- K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení
b/ Nabídka zhodnocení finančních prostředků obce firmou Arca Capital.
-

Zastupitelstvo neschválilo využití nabídky finanční společnosti Arca Capital
na zhodnocení prostředků obce.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

c/ Mikulášská besídka
- Na besídku bude pro občany obce zajištěna kolekce v hodnotě 250,- Kč a balíček
v hodnotě 200,- Kč
-

Zastupitelstvo schválilo nákup kolekce pro děti a důchodce v ceně 250,- Kč/ks
a balíček pro děti v hodnotě 200,- Kč/ks.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

d/ Rozsvěcení vánočního stromu
- Termín 30. 11. 2019 od 17,00 hod, program doplní vystoupení skupiny Fénix.
- K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
e/ Obnova počítačů a tiskáren na obecním úřadě.
- Starosta obce předložil zastupitelstvu nabídku Organizační kanceláře na obnovu
počítačů a tiskárny na obecním úřadě:
PC na obecním úřadě v hodnotě 15.000,- Kč, PC pro účetní v hodnotě
15.000,- Kč a multifunkční tiskárna v hodnotě 47.000,- Kč
-

Zastupitelstvo schválilo nabídku Organizační kanceláře na obnovu počítačů
v hodnotě 15.000,- Kč za každý a tiskárny v hodnotě 47.000,- Kč pro účely
obecního úřadu.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

f/ Den matek 2020
- Starosta vyzval zastupitelstvo k předložení návrhů na program ke Dni matek
v roce 2020.
- Starosta informoval o návrhu na představení CAVEMAN. Nabídka bude
předložena na příštím zastupitelstvu.
- K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
g/ Výjezdní zasedání zastupitelstva
- Starosta vyzval zastupitele k předložení návrhů k Výjezdnímu zasedání
zastupitelstva.
- K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
h/ Silvestrovský ohňostroj
-

Zastupitelstvo schválilo Silvestrovský ohňostroj v hodnotě 10.000,- Kč.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

i/ Žádost o spolufinancování výměny oken Diákonie Myslibořice.
-

Zastupitelstvo schválilo finanční dar pro Diákonii Myslibořice ve výši
30.000,-Kč na spolufinancování výměny oken a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

j/ Nabídka stavebních úprav na projektu zpomalovacího ostrůvku v obci
- Starosta předložil nabídku stavebních úprav ohledně zpomalovacího ostrůvku
v obci v hodnotě 143.990,- Kč včetně DPH.
-

Zastupitelstvo schválilo nabídku na projektové náklady pro stavební úpravy
na zpomalovací ostrůvek v obci Petrůvky v hodnotě 143.990,- Kč včetně DPH
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsala: dne 22. 10 2019

……………………………….
Michaela Dvořáková

……………………………….
Starosta – Ing. Jaroslav Novotný

Ověřovatelé:

………………………………..
Ing. Kamil Drdlíček

…………………………………
Roman Řezáč

USNESENÍ
z řádného zasedání zastupitelstva obce Petrůvky konaného
dne 22. 10. 2019
v kanceláři Obecního úřadu v Petrůvkách od 18.00 – 19:30 hodin
ZO-12-2019-01
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení ZO-11-2019 ze dne
22. 10. 2019.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 9 hlasů
ZO-12-2019-02
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené starostou obce
dne 17. 9. 2019.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 9 hlasů
ZO-12-2019-03
Zastupitelstvo schválilo přípravy Setkání občanů v termínu 16. 11. 2019.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 9 hlasů
ZO-12-2019-04
Zastupitelstvo neschválilo využití nabídky finanční společnosti Arca Capital na
zhodnocení prostředků obce.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas
ZO-12-2019-05
Zastupitelstvo schválilo nákup kolekce pro děti a důchodce v ceně 250,- Kč/ks a balíček
pro děti v hodnotě 200,- Kč/ks.
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-12-2019-06
Zastupitelstvo schválilo nabídku Organizační kanceláře na obnovu počítačů v hodnotě
15.000,- Kč za každý a tiskárny v hodnotě 47.000,- Kč pro účely obecního úřadu.
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-12-2019-07
Zastupitelstvo schválilo Silvestrovský ohňostroj v hodnotě 10.000,- Kč.
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-13-2019-08
Zastupitelstvo schválilo finanční dar pro Diákonii Myslibořice ve výši 30.000,- Kč
na spolufinancování výměny oken a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-13-2019-09
Zastupitelstvo schválilo nabídku na projektové náklady pro stavební úpravy na
zpomalovací ostrůvek v obci Petrůvky v hodnotě 143.990,- Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 9 hlasů

V Petrůvkách dne 22. 10. 2019

Zapsala: Michaela Dvořáková

Starosta: Ing. Jaroslav Novotný

…………………………….

………………………

