ZO-17-2020
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 26. 2. 2020
Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu v Petrůvkách 18:00 hod. – 19:15 hod.
Přítomni:

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

Omluveni: Roman Řezáč
Hosté:
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.
Projednání Inventarizační zprávy.
Projednání cenové nabídky na projektovou dokumentaci „Oživení krajiny – Petrůvky“.
Posouzení cenové nabídky na závlahu Sportoviště – hasičské dráhy.
Projednání možnosti zakoupení kompostérů pro občany.
Různé.

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Peštál, Ing. Kamil Drdlíček
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 23. 1. 2020.
-

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení ZO-16-2020 ze dne
23. 1. 2020.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení
ZO-16-2020 ze dne 23. 1. 2020.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Projednání Inventarizační zprávy.
-

Inventarizační zprávu přednesl starosta obce Ing. Jaroslav Novotný, inventarizace
proběhla řádně v souladu s vyhláškou č. 270/2010, při porovnání skutečnosti
s účetním stavem nebyly zjištěny rozdíly.

-

Zastupitelstvo schválilo Inventarizační zprávu za rok 2019.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projednání cenové nabídka na projektovou dokumentaci „Oživení krajinyPetrůvky“.
-

-

Zhotovitel Paměť krajiny, s.r.o., Brno zaslal obci nabídku na zhotovení projektové
dokumentace „Oživení krajiny – Petrůvky“ pro potřeby podání žádosti o dotaci
z OPŽP. Součásti nabídky je také Smlouva o dílo (2020005). Cena za dílo
je 67.000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na zhotovení projektové
dokumentace „Oživení krajiny - Petrůvky v hodnotě 67.000 Kč bez DPH a
schválilo návrh Smlouvy o dílo s firmou Paměť krajiny, s.r.o., Brno a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Projednání cenové nabídky na závlahu Sportoviště – hasičské dráhy.
-

Byly předloženy dvě cenové nabídky na závlahu Sportoviště:
a) Zahrady Svoboda, s.r.o. - 232.345,00 Kč s DPH
b) PROFI Grass, s.r.o. - 384.193,00 Kč s DPH
Zastupitelé odsunuli posouzení nabídek na závlahu Sportoviště do doby, než
bude schváleno povolení odběru vody ze studny na pozemku.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Projednání možnosti zakoupení kompostérů pro občany.
-

Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr pořízení kompostérů na
kompostování pro nové občany obce Petrůvky, kteří ještě kompostér nevlastní.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Různé.
a/ Den matek.
-

Zastupitelé navrhli jako dárek pro ženy ke Dni matek poukaz v hodnotě 500,- Kč.
Zastupitelé schválili dárek pro ženy ke Dni matek formou poukazu v hodnotě
500,- Kč.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0 hlas

b/ Žádost SDH Petrůvky o finanční dar.
-

Starosta SDH Petrůvky pan Vít Chalupský předložil zastupitelstvu žádost o finanční
dar na provoz SDH a pořízení vycházkových stejnokrojů.
Obec Petrůvky poskytne hasičům finanční dar dle schváleného rozpočtu na rok 2020
a dar na nákup vycházkových uniforem. Výše daru bude dle předložených účetních
dokladů za nákup uniforem do 30. 6. 2020.
Zastupitelstvo schválilo dar pro SDH Petrůvky podle schváleného rozpočtu na
rok 2020 a pověřilo starostu obce podpisem darovací smlouvy. Vycházkové
stejnokroje bude poskytnut dar dle předložených účetních dokladů za nákup
uniforem do 30. 6. 2020.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

c/ Žádost pana Víta Chalupského o pronájem prostor kulturního zařízení.
-

Pan Vít Chalupský předložil zastupitelstvu žádost o pronájem prostor kulturního
zařízení v termínu 13. 6. 2020 za účelem rodinné oslavy.
Zastupitelstvo schválilo žádost pana Chalupského o pronájem prostor
kulturního zařízení v termínu 13. 6. 2020 za účelem rodinné oslavy.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

d/ Žádost o dotací na zmírnění kůrovcové kalamity
-

Starosta obce Ing. Novotný informoval zastupitele o předložení žádosti o dotaci na
zmírnění kůrovcové kalamity týkající se těžby dřeva za 4. kvartál roku 2017 a celý
rok 2018.
Celková hodnota dotace je 14.500 Kč.

e/ Obnova autobusové zastávky v obci.
-

Zastupitelé prodiskutovali možnosti obnovení autobusové zastávky v obci.

f/ Těžba v obecním lese
-

v obecním lese je stále potřeba vysázet plochu 1,3 ha – asi 8500 ks stromků.
Starosta obce vyzve zastupitele a občany obce k výpomoci se sázením stromků na
připravené výměře.
Ing. Novotný v obecním lese po těžbě samovýrobou vyčistil a odvezl cca
8 kubických metrů dřeva.
Zastupitelé projednali a schválili zpracování dřeva panem Ing. Novotným jako
samovýrobu.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Zapsala: dne 26. 2. 2020
……………………………….
Michaela Dvořáková

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

Ověřovatelé:

………………………………..
Jaroslav Peštál

…………………………………
Ing. Kamil Drdlíček

ZO-17-2020-01-09
USNESENÍ
z řádného zasedání zastupitelstva obce Petrůvky konaného
dne 26. 2. 2020
v kanceláři Obecního úřadu v Petrůvkách od 18.00 – 19:15 hodin
ZO-17-2020-01
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení ZO-16-2020 ze dne
23. 1. 2020.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-17-2020-02
Zastupitelstvo schválilo Inventarizační zprávu za rok 2019.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-17-2020-03
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace
„Oživení krajiny - Petrůvky v hodnotě 67.000 Kč bez DPH a schválilo návrh Smlouvy o
dílo s firmou Paměť krajiny, s.r.o., Brno a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-17-2020-04
Zastupitelé odsunuli posouzení nabídek na závlahu Sportoviště do doby, než bude
schváleno povolení odběru vody ze studny na pozemku.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-17-2020-05
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr pořízení kompostérů na kompostování pro
nové občany obce Petrůvky, kteří ještě kompostér nevlastní.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-17-2020-06
Zastupitelé schválili dárek pro ženy ke Dni matek formou poukazu v hodnotě 500,- Kč
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0 hlas
ZO-17-2020-07
Zastupitelstvo schválilo dar pro SDH Petrůvky podle schváleného rozpočtu na rok 2020
a pověřilo starostu obce podpisem darovací smlouvy. Vycházkové stejnokroje bude
poskytnut dar dle předložených účetních dokladů za nákup uniforem do 30. 6. 2020.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-17-2020-08
Zastupitelstvo schválilo žádost pana Chalupského o pronájem prostor kulturního
zařízení v termínu 13. 6. 2020 za účelem rodinné oslavy.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

ZO-17-2020-09
Zastupitelé projednali a schválili zpracování dřeva panem Ing. Novotným jako
samovýrobu.
Pro: 7 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1

V Petrůvkách dne 26. 2. 2020

Zapsala: Michaela Dvořáková

Starosta: Ing. Jaroslav Novotný

…………………………….

…………………………………

