ZO-43-2022
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 18. 5. 2022
Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu v Petrůvkách 18:00 hod – 19:00 hod.
Přítomni:

Ing. Jaroslav Novotný, Vladimír Drdlíček, Ing. Kamil Drdlíček, Iveta Peštálová
Ing. Petr Chlupáček, Michaela Dvořáková, Marek Mašeja
– tj. 7 členů zastupitelstvo je usnášeníschopné

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

Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.
Projednání a schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Petrůvky za rok 2021.
Projednání a schválení závěrečného účtu obce Petrůvky za rok 2021.
Projednání a schválení roční účetní závěrky obce za rok 2021.
Rozpočtové opatření č. 2 – doplněný bod
Různé

Ověřovatelé zápisu: Marek Mašeja, Iveta Peštálová
-

Zastupitelé projednali a schválili doplněný program zasedání a ověřovatele
zápisu.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 13. 4. 2022.
-

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení ZO-42-2022 ze dne
13. 4. 2022.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení
ZO-42-2022 ze dne 13. 4. 2022.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Projednání a schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Petrůvky za rok
2021.
-

Starosta seznámil zastupitele se zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Petrůvky za rok 2021.
Při přezkoumání hospodaření obce Petrůvky za rok 2021 nebyly zjištěny žádné
nedostatky.

-

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Petrůvky za rok 2021.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Petrůvky za rok 2021.
-

starosta seznámil zastupitele s údaji Závěrečného účtu za rok 2021 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.
Nedílnou součástí Závěrečného účtu za rok 2021 je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Petrůvky za rok 2021.
Účet bude vyvěšen na webových stránkách. Podrobný Závěrečný účet za rok
2021 je uložen na obecním úřadu a je k nahlédnutí v úředních hodinách.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Petrůvky za rok 2021 bez výhrad.

-

Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce za rok 2021.
-

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.
Součástí účetní závěrky za rok 2021 je Zpráva z přezkoumání hospodaření obce
Petrůvky za rok 2021 a Inventarizační zpráva za rok 2021. Závěrka je uložena u
účetní obce.
Zastupitelstvo schválilo roční účetní závěrku za rok 2021 sestavenou ke dni
31. 12. 2021 bez připomínek.

-

Pro: 7 hlas

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Rozpočtové opatření č. 2.
-

Strana příjmů: kompenzační bonus – neinvestiční přijatý transfer, příjem z úroků
Uni Credit Bank
Strana výdajů: převody mezi účty (do jiných bank obce), oprava oplocení, převody
mezi účty (do jiných bank obce), výběr peněz do pokladny
Vyrovnání strany příjmů a výdajů
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené
starostou obce 18. 4. 2022 do účetního období 4/2022.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Různé.
a) Příspěvek nově narozeným občánkům obce Petrůvky
-

Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 5.000,- pro nově narozené občánky
v obci Petrůvky - Šimona Kozáka a Timoteje Slováčka.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Souhlas s prodloužením stavebního povolení k překladišti na skladce v obci
-

Zastupitelé schválili prodloužení stavebního povolení k překladišti na skládce
v obci.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) Valná hromada ekologického mikroregionu Rokytná
-

Valná hromada se uskuteční 15. 6. 2022 v 17.00 hod v hotelu Opera
v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Zastupitelé pověřili starostu obce zastupováním na Valné hromadě
ekologického mikroregionu Rokytná.
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsala: dne 18. 5.2022
……………………………….
Michaela Dvořáková

……………………………….
Starosta – Ing. Jaroslav Novotný
Ověřovatelé:

………………………………..
Marek Mašeja

…………………………………
Iveta Peštálová

ZO-43-2022-01-09
USNESENÍ
z řádného zasedání zastupitelstva obce Petrůvky konaného
dne 18. 5. 2022
v kanceláři Obecního úřadu v Petrůvkách od 18:00 – 19:00 hodin
ZO-43-2022-01
Zastupitelé projednali a schválili program zasedání a ověřovatele zápisu.
Pro: 7 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-43-2022-02
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo průběh plnění usnesení ZO-42-2022 ze dne
13. 4. 2022.
Pro: 7 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-43-2022-03
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Petrůvky za rok 2021.
Pro: 7 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-43-2022-04
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Petrůvky za rok 2021 bez výhrad.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 7 hlasů
ZO-43-2022-05
Zastupitelstvo schválilo roční účetní závěrku za rok 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021
bez připomínek.
Pro: 7 hlas
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-43-2022-06
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené starostou obce
18. 4. 2022 do účetního období 4/2022.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 7 hlasů
ZO-43-2022-07
Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 5.000,- pro nově narozené občánky v obci
Petrůvky - Šimona Kozáka a Timoteje Slováčka.
Pro: 7 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO-43-2022-08
Zastupitelé schválili prodloužení stavebního povolení k překladišti na skladce v obci.
Pro: 7 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

ZO-43-2022-09
Zastupitelé pověřili starostu obce zastupováním na Valné hromadě ekologického
mikroregionu Rokytná.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pro: 7 hlasů

V Petrůvkách dne 18. 5. 2022

Zapsala: Michaela Dvořáková

Starosta: Ing. Jaroslav Novotný

……………………………

…………………………..

