ZO-48-2018
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 9.5.2018
Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu 18:00 hod. – 19:00 hod.
Přítomni:

Ing. Jaroslav Novotný, Vladimír Drdlíček, Jaroslav Peštál, Vít Chalupský
Alena Mašejová, Michaela Dvořáková, Iveta Peštálová, Ing. Jana Krejčí - tj. 8 členů,
zastupitelstvo je usnášeníschopné

Omluveni:

Marek Mašeja

Hosté:

Pavlína Dvořáková

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Den Matek
Setkání rodáků 2018
Sportoviště
Různé

Ověřovatelé zápisu: Alena Mašejová, Vít Chalupský
Zastupitelé schválili program zasedání a ověřovatele zápisu.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva (23.4.2018)
-

starosta seznámil přítomné s plněním usnesení ZO-47-2018-01-06 ze dne 23.4.2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo průběh plnění usnesení ZO-47-2018-01-06 ze
dne 23.4.2018.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Den Matek
- pozvánky na akci byly rozneseny – termín neděle 13.5.2018
- dárek: květina a poukázka do drogerie v hodnotě 500,- Kč
- program: divadelní vystoupení Radima Schwaba
- Zastupitelstvo bere na vědomí organizační zajištění Dne matek dne 13.5.2018.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Setkání rodáků 2018
- počet obědů 150 (zajistí Marek Mašeja)
- termín konání sobota 26.5.2018 – oficiální zahájení ve 12:00
- sladké pečivo (zajistí Iveta Peštálová a Jaroslav Novotný)
- upomínkové předměty (zajistí Vladimír Drdlíček) – výdej u prezence
- občané Petrůvek budou pozváni k posezení na odpolední část akce
- Zastupitelstvo bere na vědomí organizační zajištění Setkání rodáků dne 26.5.2018.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Sportoviště
a/ Přeložka kabelu SEK
- V souvislosti s provedením přeložky SEK na staveništi sportoviště Petrůvky zastupitelstvo
projednalo a schválilo změnu termínu dokončení první etapy sportoviště na 31.7.2018. Tato
změna bude řešena dodatkem ke stávající Smlouvě o dílo „Sportovní areál – Obec Petrůvky
I. etapa.
Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas
Pro: 7 hlasů
b/ Vícepráce - sportoviště Petrůvky
- komunikace (propustky, materiál), lavičky, zpevněná plocha pod cvičební prvky, parkové úpravy,
osvětlení hřiště, zasakovací jímky, vodní hospodářství areálu
- materiál Vyčíslení víceprací je přílohou zápisu ZO-48-2018
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo objem víceprací na akci „Sportovní areál – Obec
Petrůvky I. etapa“ v hodnotě 1.244.490,37 Kč bez DPH. Vícepráce budou řešeny dodatkem
ke stávající Smlouvě o dílo „Sportovní areál – Obec Petrůvky I. etapa“.
Pro: 7 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas
5. Různé:
a/ Smlouva o dílo se společností Ekosvětlo s.r.o.
- starosta Ing. Novotný informoval zastupitele, že v souladu s usnesením ZO-46-2018-05 byla
uzavřena smlouva se společností Ekosvětlo s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení ve staré
zástavbě obce Petrůvky – termín zhotovení do 20.5.2018
- zastupitelstvo podpořilo záměr požádat o dotaci na tuto akci v hodnotě 100.000,- Kč v rámci
příslušného dotačního titulu kraje Vysočina
-

b/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o odpadech
vyvěšením Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o odpadech po zákonem stanovenou dobu nabývá
tato platnosti dnem 3.5.2018.

c/ Počet zastupitelů pro nové volební období 2018 - 2022
-

Zastupitelstvo projednalo a schválilo počet zastupitelů obce Petrůvky na volební období
2018 – 2022 na 9 členů.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

d/ Finanční dar pro SDH Petrůvky
-

V souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2018 zastupitelstvo projednalo a schválilo
poskytnutí finančního daru pro SDH Petrůvky ve výši 65.000,- Kč.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala: dne 9.5.2018
……………………………….
Ing. Jana Krejčí
……………………………….
starosta
Ověřovatelé:
………………………………..
Alena Mašejová

…………………………………
Vít Chalupský

ZO-48-2018-01-08

USNESENÍ
z řádného zasedání zastupitelstva obce Petrůvky konaného
dne 9.5.2018
v kanceláři Obecního úřadu v Petrůvkách od 18:00 hodin
ZO-48-2018-01
Zastupitelé schválili program zasedání a ověřovatele zápisu.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-48-2018-02
Zastupitelstvo projednalo a schválilo průběh plnění usnesení ZO-47-2018-01-06
ze dne 23.4.2018.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-48-2018-03
Zastupitelstvo bere na vědomí organizační zajištění Dne matek dne 13.5.2018.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-48-2018-04
Zastupitelstvo bere na vědomí organizační zajištění Setkání rodáků dne 26.5.2018.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-48-2018-05
V souvislosti s provedením přeložky SEK na staveništi sportoviště Petrůvky zastupitelstvo
projednalo a schválilo změnu termínu dokončení první etapy sportoviště na 31.7.2018. Tato
změna bude řešena dodatkem ke stávající Smlouvě o dílo „Sportovní areál – obec Petrůvky I.
etapa“.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1 hlas

ZO-48-2018-06
Zastupitelstvo projednalo a schválilo objem víceprací na akci „Sportovní areál Petrůvky I. etapa
v hodnotě 1.244.490,37 Kč bez DPH. Vícepráce budou řešeny dodatkem ke stávající Smlouvě
o dílo „Sportovní areál – obec Petrůvky I. etapa“.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1 hlas

ZO-48-2018-07
Zastupitelstvo projednalo a schválilo počet zastupitelů obce Petrůvky na volební období 2018 –
2022 na 9 členů.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-48-2018-08
V souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2018 zastupitelstvo projednalo a schválilo
poskytnutí finančního daru pro SDH Petrůvky ve výši 65.000,- Kč.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

V Petrůvkách dne 9.5.2018
Zapsala: Ing. Jana Krejčí

Starosta: Ing. Jaroslav Novotný

