ZO-16-2020
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 23. 1. 2020
Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu v Petrůvkách 16:00 hod. – 17:30 hod.
Přítomni:

Ing. Jaroslav Novotný, Iveta Peštálová
Roman Řezáč, Michaela Dvořáková, Marek Mašeja, Ing. Petr Chlupáček
– tj. 6 členů zastupitelstvo je usnášeníschopné

Omluveni: Vladimír Drdlíček, Jaroslav Peštál, Ing. Kamil Drdlíček
Hosté:
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 10 – doplněný bod.
Projednání kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek p. č. 5092/2 a věcného břemena.
Projednání záměru obnovy krajinné zeleně.
Různé.

Ověřovatelé zápisu: Iveta Peštálová, Roman Řezáč
Zastupitelé schválili doplněný program zasedání a ověřovatele zápisu.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 27. 12. 2019.
-

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení ZO-15-2019 ze dne
27. 12. 2019.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení
ZO-15-2019 ze dne 27. 12. 2019.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Rozpočtové opatření č. 10
-

Strana příjmů: daň z příjmů FO ze závislé činnosti, daň z příjmů FO ze samostatně
výdělečné činnosti, splátka půjčky – Svazek pro komunální služby, vyúčtování
plynu – přeplatek, Mikroregion Rokytná – příspěvek na zajištění kulturní akce,
nájem plynárenského zařízení, výběr hotovosti do pokladny

-

Strana výdajů: bakterie ČOV, práce kanalizačního automobilu – ČOV, pohoštění
ZO, výběr hotovosti do pokladny Vyrovnání strany příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené
starostou obce dne 21. 12. 2019.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projednání kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek p. č. 5092/2 a věcného
břemena.
-

Zastupitelé projednali Smlouvu o nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem
mezi obcí Petrůvky a panem Velebou rozšířenou o doložku o zřízení věcného
břemena služebnosti cesty.
Zastupitelstvo schválilo koupi pozemku a smlouvu o nabytí vlastnického práva
k nemovitým věcem a doložku o zřízení věcného břemena služebnosti cesty
k pozemku p.č. 5092/2 za cenu 36 400,- Kč a pověřilo starostu obce podpisem
smlouvy.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Projednání záměru obnovy krajinné zeleně.
-

Zastupitelé projednali návrh Paměti krajiny, s.r.o. na obnovu krajinné zeleně v obci
Petrůvky. Na vybrané lokality lze uplatnit Operační program životní prostředí
hrazený z dotací od 80-100 %.
Zastupitelé se dohodli na obnově krajinné zeleně v následujících lokalitách:
p. č. 5216, 5217, část p. č. 5270, část p. č. 5261, p. č. 5272 a p. č. 5273
Zastupitelstvo schválilo záměr obnovy krajinné zeleně v lokalitách p. č. 5216,
5217, část p. č. 5270, část p. č. 5261, p. č. 5272 a p. č. 5273.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Různé.
a/ Autobusová zastávka na silnici č. 360 .
-

Zastupitelé projednali návrh na realizaci autobusové zastávky na silnici č. 360.
Zastupitelstvo pozastavilo projekt realizace autobusové zastávky na silnici
č. 360 a bude jednat o možnosti vytvoření odbočovacího pruhu na silnici č. 360.
Pro: 5 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1 hlas

b/ Smlouva o zajištění dopravní obsluhy provozováním veřejné linkové dopravy
prostřednictvím dopravce mezi obcemi Myslibořice – Petrůvky.

-

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním smlouvy o zajištění dopravní
obslužnosti s obcí Myslibořice.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti s obcí
Myslibořice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

c/ Dar pro SDH Ostašov.
-

Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční dar pro SDH Ostašov ve výši
3.000,- Kč a pověřilo starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

d/ Darovací smlouva Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč.
-

v souladu se schváleným Rozpočtem obce Petrůvky na rok 2020 činí příspěvek pro
Diecézní charitu Brno 6.000,- Kč
Zastupitelstvo projednalo a schválilo znění Darovací smlouvy pro Diecézní
charitu Brno – Oblastní charitu Třebíč na 6.000,- Kč a pověřuje starostu obce
podpisem darovací smlouvy.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

e/ Plánované akce obce Petrůvky na rok 2020.
-

Zastupitelé projednali Plán akcí na rok 2020.

f/ Žádost o zapůjčení venkovních prostor kulturního zařízení.
-

Paní Iva Malá podala žádost o pronájem venkovních prostor kulturního zařízení
v termínu 12. 9. 2020
Zastupitelstvo schválilo žádost paní Malé o pronájem venkovních prostor
kulturního zařízení v termínu 12. 9. 2020.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

g/ Tříkrálová sbírka v obci Petrůvky.
-

Během Tříkrálové sbírky bylo v obci Petrůvky vybráno celkem 5.389,- Kč.

h/ Žádost o pronájem prostor sportoviště.
-

Pan Marek Mašeja předložil zastupitelstvu žádost o pronájem prostor sportoviště
v termínu 30. 1. 2020.
Zastupitelstvo schválilo žádost pana Marka Mašeji o pronájem prostor
sportoviště v termínu 30. 1. 2020.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsala: dne 23. 1. 2020
……………………………….
Michaela Dvořáková

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

Ověřovatelé:

………………………………..
Iveta Peštálová

…………………………………
Roman Řezáč

ZO-16-2020-01-10
USNESENÍ
z řádného zasedání zastupitelstva obce Petrůvky konaného
dne 23. 1. 2020
v kanceláři Obecního úřadu v Petrůvkách od 16.00 – 17:30 hodin
ZO-16-2020-01
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení
ZO-15-2019 ze dne 27. 12. 2019.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 6 hlasů
ZO-16-2020-02
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené starostou obce
dne 21. 12. 2019.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 6 hlasů
ZO-16-2020-03
Zastupitelstvo schválilo koupi pozemku a smlouvu o nabytí vlastnického práva
k nemovitým věcem a doložku o zřízení věcného břemena služebnosti cesty k pozemku
p.č. 5092/2 za cenu 36 400,- Kč a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-16-2020-04
Zastupitelstvo schválilo záměr obnovy krajinné zeleně v lokalitách p. č. 5216, 5217, část
p. č. 5270, část p. č. 5261, p. č. 5272 a p. č. 5273.
Pro: 6 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-16-2020-05
Zastupitelstvo pozastavilo projekt realizace autobusové zastávky na silnici
č. 360 a bude jednat o možnosti vytvoření odbočovacího pruhu na silnici č. 360.
Pro: 5 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas
ZO-16-2020-06
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti s obcí Myslibořice
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 6 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-16-2020-07
Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční dar pro SDH Ostašov ve výši 3.000,- Kč
a pověřilo starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Pro: 6 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

ZO-16-2020-08
Zastupitelstvo projednalo a schválilo znění Darovací smlouvy pro Diecézní charitu Brno
– Oblastní charitu Třebíč na 6.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací
smlouvy.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 6 hlasů
ZO-16-2020-09
Zastupitelstvo schválilo žádost paní Malé o pronájem venkovních prostor kulturního
zařízení v termínu 12. 9. 2020.
Pro: 6 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-16-2020-10
Zastupitelstvo schválilo žádost pana Marka Mašeji o pronájem prostor sportoviště
v termínu 30. 1. 2020.
Pro: 6 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

V Petrůvkách dne 23. 1. 2020

Zapsala: Michaela Dvořáková

Starosta: Ing. Jaroslav Novotný

…………………………….

…………………………………

