ZO-13-2019
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 19. 11. 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, Marek Mašeja
– tj. 8 členů zastupitelstvo je usnášeníschopné

Omluveni:

Iveta Peštálová

Hosté:
Program schůze:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 8/2019.
Příprava rozpočtu na rok 2020.
Různé.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Chlupáček, Marek Mašeja
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 22.10. 2019.
-

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení ZO-12-2019 ze dne
22. 10. 2019.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení
ZO-12-2019 ze dne 22. 10. 2019.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Rozpočtové opatření č. 7/2019.
-

Strana příjmů: splátka půjčky ESKO-T Třebíč, vyúčtování elektrické energie
Sportovní areál – přeplatek, vyúčtování elektrické energie veřejné osvětlení –
přeplatek, vyúčtování elektrické energie OÚ – přeplatek
Strana výdajů: náklady na žáky – obec Myslibořice, sanace vlhkého zdiva KD,
anténa se switch, zabezpečení objektu, občerstvení – čaj, dar SDH Petrůvky,
přeúčtování příspěvku Městu Jaroměřice na zabezpečení akceschopnosti JSDH na
ORG, dar Městu Jaroměřice – pořízení hasičského auta, přeúčtování příspěvku
Městu Jaroměřice na zabezpečení akceschopnosti JSDH na ORG

-

Vyrovnání strany příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019 schválené
starostou obce dne 20. 10. 2019.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Příprava rozpočtu na rok 2020.
-

Zastupitelé zahájili přípravu rozpočtu obce na rok 2020.
V rozpočtu budou zahrnuty následující položky:
Polní cesta p. č. 5277 a 5259
Zpomalovací ostrůvek v obci
Autobusové zastávky na silnici č. 360
Vrata školní dvůr
Oprava fasády školního dvora
Revitalizace Šoukalův sad p.č. 5216 a mokřady p.č. 5217
Oprava svahu u hasičské dráhy
Závlaha sportoviště
Autobusová zastávka v obci
Knihovna – návrh předložen knihovnicí paní Michaelou Řezáčovou
Oprava dětského hřiště u bytovky
Doplnění prvků pro děti – sportovní areál
Garáž a udírna – sportovní areál
Webové stránky
Projekt splaškové kanalizace – stará část obce
Petrovské pelášení
Dar SDH Petrůvky, Diakonie, Charita Třebíč, SRPŠ Myslibořice
Oprava zídky u Chytkových
Ohňostroj na Silvestr 2020
Oprava oplocení a údržba hřiště
Klubovna
Zastupitelstvo schválilo přípravu rozpočtu na rok 2020.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Různé
a/ Změna webových stránek.
-

Fa Galileo Corporation, s.r.o. zaslala grafický návrh a cenovou nabídku na změnu
webových stránek obce.
Cenová nabídka v hodnotě 22.500,- bez DPH.
Zastupitelé schválili cenovou nabídka na změnu webových stránek obce ve
výši 22.500,- Kč bez DPH.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

b/ Nabídka na nákup radlice pro JD Gator
-

Starosta předložil zastupitelstvu nabídku na nákup radlice pro JD Gator.
Zastupitelstvo schválilo nabídku fy STROM Praha a.s., Koněšín na nákup
radlice pro JD Gator.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se:

c/ Valná hromada ROKYTNÁ – ekologický mikroregion.
-

Starosta obce seznámil zastupitele s pozvánkou na 4. valnou hromadu
ekologického mikroregionu Rokytná, která se uskuteční 4. prosince 2019
v 18:00 hod. Účast přislíbil starosta obce Ing. Jaroslav Novotný.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

d/ Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro
zpomalovací ostrůvek v obci.
-

Fa VIPA project, s.r.o., Třebíč předložila nabídku na Smlouvu o dílo na stavební
úpravy na sil. III/36066 v obci Petrůvky ve výši 119.000,- Kč bez DPH
ke smlouvě je nutné doplnit výkaz výměr a projektová dokumentace pro územní
řízení
Zastupitelé schválili smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci
a inženýrskou činnost pro zpomalovací ostrůvek v obci dle nabídky
ve výši 119.000,- Kč bez DPH.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se:

e/ Smlouva o koupi studny a ochranného pásma.
-

Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o koupi studny a ochranného pásma.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o nabytí vlastnického práva
k věcem nemovitým, tj. části parcely 5092/2 o výměře 284m2 v hodnotě
36.400,- Kč.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

f/ Dílčí přezkoumání hospodaření obce.
-

Starosta informoval zastupitele o průběhu dílčího přezkoumání hospodaření obce.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

g/ Pořízení makety policisty ke snížení nehodovosti v obci
-

Zastupitelé schválili pořízení makety policisty ke snížení nehodovosti v obci ve
výši 6.990,- Kč bez DPH.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se:

h/ Balíčky na Mikuláše
-

Zastupitelstvo zajistí balíčky pro děti na Mikuláše v hodnotě 200 Kč / ks.

Zapsala: dne 19. 11. 2019

……………………………….
Michaela Dvořáková

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

Ověřovatelé:

………………………………..
Ing. Petr Chlupáček

…………………………………
Marek Mašeja

USNESENÍ
z řádného zasedání zastupitelstva obce Petrůvky konaného
dne 19. 11. 2019
v kanceláři Obecního úřadu v Petrůvkách od 18.00 – 19:30 hodin
ZO-13-2019-01
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení ZO-12-2019 ze dne
22. 10. 2019.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 8 hlasů
ZO-13-2019-02
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019 schválené starostou obce
dne 20. 10. 2019.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 8 hlasů
ZO-13-2019-03
Zastupitelstvo schválilo přípravu rozpočtu na rok 2020.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 8 hlasů
ZO-13-2019-04
Zastupitelé schválili cenovou nabídka na změnu webových stránek obce ve výši
22.500,- Kč bez DPH.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-13-2019-05
Zastupitelstvo schválilo nabídku fy STROM Praha a.s., Koněšín na nákup radlice pro
JD Gator.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-13-2019-06
Zastupitelé schválili smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost
pro zpomalovací ostrůvek v obci dle nabídky ve výši 119.000,- Kč bez DPH.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-13-2019-07
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o nabytí vlastnického práva k věcem
nemovitým, tj. části parcely 5092/2 o výměře 284m2 v hodnotě 36.400,- Kč bez.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-13-2019-08
Zastupitelé schválili pořízení makety policisty ke snížení nehodovosti v obci ve výši
6.990,- Kč bez DPH.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

V Petrůvkách dne 19. 11. 2019

Zapsala: Michaela Dvořáková

Starosta: Ing. Jaroslav Novotný

…………………………….

…………………………………

