ZO-01-2018
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 20.11.2018
Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu v Petrůvkách 18:00 hod. - 19:15 hod.
Přítomni: Ing. Jaroslav Novotný, Vladimír Drdlíček, Marek Mašeja, Jaroslav Peštál, Roman
Řezáč, Iveta Peštálová, Ing. Petr Chlupáček, Ing. Kamil Drdlíček – tj. 8 členů –
zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: Michaela Dvořáková
Hosté: Program schůze:
1. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
2. Rozpočtové opatření č. 10/2018
3. Příprava rozpočtu na rok 2019
4. Příkazní smlouva na koordinátora BOZP - „Sportovní areál - Obec Petrůvky II. etapa“ – doplněný
bod programu

5. Různé
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Chlupáček, Marek Mašeja
Starosta obce vyzval přítomného člena zastupitelstva – pana Jaroslava Peštála ke složení slibu
člena zastupitelstva obce. Před složením slibu upozornil přítomného člena zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomného člena zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Pan Jaroslav Peštál složil slib bez výhrad.
Dne 29.10.2018 zvolilo zastupitelstvo obce p. Jaroslava Peštála za člena kontrolního výboru.
Z důvodu nemoci byl z ustavujícího zasedání omluven. Na dnešním zasedání ZO byl vyzván zda funkci přijímá.
Pan Jaroslav Peštál funkci přijímá.

Zastupitelé schválili doplněný program zasedání a ověřovatele zápisu.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva 29.10.2018
Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení z ustavujícího zasedání ze dne
29.10.2018.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení z ustavujícího
zasedání ze dne 29.10.2018.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Rozpočtové opatření č. 10/2018
1) - Prodej dřeva - Lesní společnost KVK
2) - Vyúčtování el. energie ČOV – přeplatek
3) - Oprava polních cest po dešti
4) - Úprava rybníku
5) - Zhotovení propustku
6) - Čištění propustků
7) - Odvoz zeminy a kamení
8) - Ohňostroj - výročí (republika)
9) - Květiny k pomníku padlých
10), 11), 12) - Výdaje související s volbami
13) - Oprava komunikací p.č. 5277 a 5269
14) - Vyrovnání strany příjmů a výdajů (financování)
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.10/2018 schválené starostou
obce dne 17.10.2018.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Příprava rozpočtu na rok 2019
Starosta obce zahájil rozpravu o rozpočtu obce na rok 2019.
Příchod paní M. Dvořákové – 18:50 hod.
Zastupitelstvo obce projednalo přípravu rozpočtu a schválilo podklady pro vypracování
rozpočtu pro rok 2019.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Příkazní smlouva na koordinátora BOZP - „Sportovní areál - Obec Petrůvky II. etapa“
Starosta obce seznámil přítomné se zněním příkazní smlouvy s názvem „Sportovní areál –
obec Petrůvky II. etapa “ mezi příkazcem Obcí Petrůvky a příkazníkem Ing. Jaroslavem
Sedláčkem na funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Cena
44 770,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo znění příkazní smlouvy s názvem „Sportovní
areál – obec Petrůvky II. etapa “ mezi příkazcem Obcí Petrůvky a příkazníkem Ing.
Jaroslavem Sedláčkem na funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Různé
a) Žádost o zrušení věcného práva předkupního k pozemku p. č. 5127/18
Starosta obce seznámil přítomné s Žádostí o zrušení práva předkupního k pozemku p. č.
5127/18.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů Ing. Kamila Drdlíčka a
Ing. Ivety Drdlíčkové o zrušení věcného práva předkupního k pozemku p. č. 5127/18.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Petrůvské pelášení 2019
Starosta obce seznámil přítomné s konáním tradiční sportovní akce – Petrůvské pelášení.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo tradiční Petrůvské pelášení, které se bude
konat 20.4.2019
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) ESKO – T - změny cen odvozu a uložení tříděného a komunálního odpadu
Starosta obce seznámil přítomné se změnami cen odvozu a uložení tříděného a
komunálního odpadu v obci Petrůvky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí změny cen odvozu a uložení tříděného a komunálního
odpadu.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

d) Cvičení pro ženy v KD
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s Žádostí cvičení pro ženy v KD. Zahájení
cvičení se uskuteční 29.11.2018 a pak každý následující čtvrtek od 17:15 – 18.00 hodin.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo cvičení pro ženy, které se bude konat každý
čtvrtek od 17:15 – 18.00 hodin v KD. Zahájení se uskuteční 29.11.2018.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsala: dne 20.11.2018
……………………………….
Peštálová Iveta

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

Ověřovatelé:

………………………………..
Ing. Petr Chlupáček

…………………………………
Marek Mašeja

ZO-01-2018-01-09
USNESENÍ
z řádného zasedání zastupitelstva obce Petrůvky konaného
dne 20.11.2018
v kanceláři Obecního úřadu v Petrůvkách od 18.00 – 19:15 hodin
ZO-01-2018-01
Zastupitelé projednali a schválili předložený program zasedání a ověřovatele zápisu.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-01-2018-02
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení z ustavujícího zasedání ze
dne 29.10.2018.
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-01-2018-03
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2018 schválené starostou obce dne
17.10.2018.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 8 hlasů
ZO-01-2018-04
Zastupitelstvo obce projednalo přípravu rozpočtu a schválilo podklady pro vypracování
rozpočtu pro rok 2019.
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-01-2018-05
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo znění příkazní smlouvy s názvem „Sportovní areál
– obec Petrůvky II. etapa “ mezi příkazcem Obcí Petrůvky a příkazníkem Ing. Jaroslavem
Sedláčkem na funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-01-2018-06
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Žádost o zrušení věcného práva předkupního
k pozemku p. č. 5127/18.
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-01-2018-07
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tradiční Petrůvské pelášení, které se bude konat
20.4.2018.
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-01-2018-08
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí změny cen odvozu a uložení tříděného a komunálního
odpadu.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 9 hlasů

ZO-01-2018-09
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cvičení pro ženy, které se bude konat každý
čtvrtek od 17:15 – 18.00 hodin. Zahájení se uskuteční 29.11.2018.
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

V Petrůvkách dne 20.11.2018

Zapsala: Iveta Peštálová

…………………………

Starosta: Ing. Jaroslav Novotný

…………………………

