ZO-49-2018
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 12.6.2018
Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.20 hod.
Přítomni:

ing. Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál, Alena Mašejová, Vladimír Drdlíček,
Marek Mašeja, Iveta Peštálová, Michaela Dvořáková, Vít Chalupský
tj. 8 členů – zastupitelstvo je usnášeníschopné

Omluven:

ing. Jana Krejčí

Hosté:

-

Program schůze :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Projednání a schválení závěrečného účtu obce Petrůvky za rok 2017
Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Petrůvky za rok 2017
Dotace Energoregionu 2020 z projektu „Malá komunální technika III“
Různé

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Peštál, Marek Mašeja
Členové zastupitelstva schválili navržený program a ověřovatele zápisu.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
1. Schválení zápisu ze zasedání ZO z 9.5.2018 a kontrola plnění usnesení
-

starosta seznámil přítomné se zápisem ZO-48-2018 a usnesením ZO-48-2018-01-08
z 9.5.2018
Zastupitelstvo schválilo zápis ZO-48-2018 a plnění usnesení ZO-48-2018-01-08
z 9.5.2018
Pro:8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Rozpočtové opatření č. 4/2018
- příjmy – zahrnují výběr hotovosti do pokladny 100.000,- Kč
- výdaje – divadelní vystoupení, dárky a občerstvení na Den matek, dárky, výzdoba
a občerstvení na setkání rodáků, dar hasičům, přeúčtování a rozšíření veř. osvětlení
v celkové hodnotě 235.655,K vyrovnání výdajů došlo na pol. 8115 Financování 135.655,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno starostou dne 15.5.2018 do účetního
období 5/2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.4/2018
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 8 hlasů

3. Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Petrůvky za rok 2017
- přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 proběhlo 14.12.2017 – dílčí a
9.3.2018 konečné. Požadované podklady předložila účetní p. Makovická. Přezkoumání provedla pověřená kontrolorka Simona Burešová, za účasti starosty
ing. Jaroslava Novotného a místostarosty Vladimíra Drdlíčka.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva je uložena u
účetní obce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Petrůvky za rok 2017.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Petrůvky za rok 2017
- starosta seznámil zastupitele s údaji Závěrečného účtu za rok 2017 a to:
s údaji o plnění příjmů a výdajů, přijatými dotacemi, hospodaření s majetkem,
tj. se zůstatky a pohyby na majetkových účtech, poskytnutými dary a dotacemi.
Účet bude vyvěšen na webových stránkách. Podrobný Závěrečný účet za rok
2017 je uložen na obecním úřadu a je k nahlédnutí v úředních hodinách.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Petrůvky za rok 2017 bez výhrad.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Projednání a schválení roční závěrky obce Petrůvky za rok 2017
-

roční závěrka zahrnuje vypracování Rozvahy – majetkové účty, Výkazu zisků
a ztrát – náklady a výnosy, Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu – podrobně
podle § a položek sleduje změny v rozpočtu příjmů a výdajů a zobrazuje
skutečný stav a % plnění. Závěrku je uložena u účetní obce.
Zastupitelstvo schválilo roční účetní závěrku za rok 2017 bez připomínek.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Dotace Energoregionu 2020 z projektu „Malá komunální technika III“
- v rámci projektu „Malá komunální technika III“ poskytuje Energoregion 2020
obcím dotace. Obce do 500 obyvatel mohou obdržet dotaci 52.000,-. Peníze jsou
určeny na nákup malé komunální techniky a podmínkou je
spoluúčast obce ve výši min. 13.000,-.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 52.000,- Kč a zavázalo se
k minimální spoluúčasti ve výši 13.000,- Kč.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.

Různé
-

Směrnice o ochraně osobních údajů - zastupitelé byli seznámeni s Prohlášením
a seznámením se s právy a povinnostmi souvisejícími s ochranou osobních údajů
a o zachování mlčenlivosti.

Zastupitelstvo schválilo Směrnici o ochraně osobních údajů obce Petrůvky a
Prohlášení o mlčenlivosti.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se:0
-

výroční zpráva o poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb. - starosta
seznámil přítomné s Výroční zprávou o posk. informací – 3 žádosti o informaci
byly zodpovězeny. Výše úhrady 0.
Zastupitelstvo schválilo Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
106/1999 Sb.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se:0

- Krajská správa a údržba silnic – vyzývá obec k opravě polní cesty, na pozemku
5276, která ústí na silnici II/360. Požaduje odpovídající zatrubnění, vybudování
odvodňovacího roštu a zpevnění cesty, aby vytékající voda neznečišťovala silnici.
Termín oprav - do 31.8.2018.
Starosta navrhl projednat zadání výše uvedených prací s firmou SOBOS a
rozhodnutí o opravě mostku a cesty projednat na příštím zasedání.
Zastupitelstvo schválilo odložení rozhodnutí o výzvě Krajské správy a údržby
silnic o opravě mostku a cesty na příští zasedání
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 8 hlasů
- sportoviště – dráha pro požární sport – místo původně travnaté dráhy bude
vybudovaná zpevněná dráha asfaltová, ohraničená obrubníky. Cena bez DPH
činí 127 401,- Kč. S firmou SOBOS bude uzavřen dodatek na vícepráce.
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením Dodatku na vícepráce – vybudování
asfaltové dráhy pro požární sport včetně obrubníků za 127 401,- Kč bez DPH.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
- částečná úhrada faktury za vícepráce - faktura za vícepráce schválená na minulém
zasedání ve výši 1.244.490,- , splatná 23.6.2018, bude uhrazena mimo vícepráce na
parkových úpravách, které činí 474.146,- včetně DPH.
Zastupitelstvo schválilo částečnou úhradu faktury - sníženo o částku za
neprovedené práce – parkové úpravy firmě SOBOS - 474.146,- Kč
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
- obec obdržela stavební povolení na II. etapu výstavby „Sportovního areálu - obec
Petrůvky“ . Běží doba pro nabytí právní moci.
- Sportovní areál Obec Petrůvky I. Etapa – starosta informoval přítomné zastupitele
o průběhu prací na sportovišti.
- Horní rybník – starosta seznámil zastupitele s průběhem oprav hráze – akce
„Oprava a odbahnění Horního rybníka“.
- prodej části pozemku 5137/1 – Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části
pozemku p.č. 5731/1 k.ú. Petrůvky o výměře 99 m2 oddělené GP č. 278-37/2018. Cena za
1m2 je stanovena na 60,- Kč/m2.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části pozemku p.č.5137/1 o výměře 99 m2
v k.ú. Petrůvky.

Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

- překládka sítě elektronických komunikací – vybudování chráničky s následným
protažením kabelu z důvodu výstavby víceúčelového hřiště. Bude uzavřena
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-047054.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-047054 – překládka sítě elektronických komunikací
z důvodu výstavby víceúčelového hřiště.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
-

Zastupitelstvo obce schválilo přenechání starých svítidel veřejného osvětlení
zájemcům z řad občanů obce.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zápis vyhotovila dne 12.6.2018

…………………………….
Alena Mašejová

……………………………….
starosta ing. Jaroslav Novotný
Ověřovatelé:
………………………………..
Marek Mašeja

…………………………………
Jaroslav Peštál

ZO-49-2018-01-14

USNESENÍ
z řádného zasedání zastupitelstva obce Petrůvky konaného
dne 12.6.2018
v kanceláři Obecního úřadu v Petrůvkách od 18.00 hodin

ZO-49-2018-01
Zastupitelé schválili předložený program zasedání a ověřovatele zápisu .
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-02
Zastupitelstvo schválilo průběh plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva č.j. ZO48-2018-01-08 z 9.5.2018.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-03
Zastupitelstvo po projednání schválilo Rozpočtové opatření č.4/2018.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-04
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Petrůvky za rok 2017.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-05
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Petrůvky za rok 2017 bez výhrad.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-06
Zastupitelstvo schválilo Roční účetní uzávěrku obce za rok 2017 bez připomínek.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-07
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 52.000,- Kč a zavázalo se k minimální
spoluúčasti ve výši 13.000,- Kč od Energoregionu 2020 na nákup Malé zemědělské
techniky III.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2019-08
Zastupitelstvo schválilo směrnici o ochraně osobních údajů obce Petrůvky a
Prohlášení o mlčenlivosti.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2019-09
Zastupitelstvo schválilo Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
106/1999 Sb.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-10
Zastupitelstvo schválilo odložení rozhodnutí o výzvě Krajské správy a údržby silnic o
opravě mostku a cesty na příští zasedání.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-11
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením dodatku na vícepráce – vybudování
asfaltové dráhy pro požární sport včetně obrubníků za 127 401,- Kč bez DPH,s firmou SOBOS.
Pro 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-12
Zastupitelstvo schválilo částečnou úhradu faktury – sníženou o částku 474.146,- Kč
za neprovedené práce - parkové úpravy firmě SOBOS (původně 1.244.490,-).
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-13
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části pozemku p.č.5137/1 o výměře 99 m2
v k.ú. Petrůvky.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO-49-2018-14
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti č. 16010-047054 – překládka sítě elektronických komunikací z důvodu
výstavby víceúčelového hřiště s firmou Česká telekomunikační infrastruktura.
Pro: 8 hlasů

Zapsala: Alena Mašejová

…………………………

Proti: 0

Zdržel se: 0

starosta: ing. Jaroslav Novotný

…………………………

