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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2014 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo na Obecním úřadě v Petrovicích od 19:00 hod., 

ukončeno bylo ve 22:15 hod.. Jednání vedla starostka Pavla Fišerová (dále jako předsedající). 

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.  

Přítomno: 7 členů zastupitelstva - zastupitelstvo je usnášeníschopné (Pavla Fišerová, Josef 

Vondra, Jana Moravcová, Michal Junek, Pavel Dušek, Miroslava Hubálková, Štěpánka 

Lešikarová) 

 

1. Zahájení  

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu: 

Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání obce: Pavla Fišerová 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Štěpánka Lešikarová, Pavel Dušek. 

Výsledek hlasování: pro: 7         proti: 0       zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/12/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Štěpánku 

Lešikarovou a Pavla Duška.  

 

2. Program a jeho schválení. 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání: 

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
 2. Schválení programu 
 3. Zřizovací listina MŠ 
 4. Výhled na období 2015-2019 
 5. Rozpočtové provizorium 
 6. Smlouva - BOZP 
 7. Dotace pro jednotku SDH  
 8. Různé  
 9. Diskuze a závěr 
Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/12/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva 

obce. 



 

3. Zřizovací listina MŠ 

Zastupitelstvo obce  změnilo zřizovací listinu příspěvkové organizace obce - Mateřské školy 

Petrovice, s účinností od 18.12.2014. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/12/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává s účinností od 

18.12.2014 úplné znění zřizovací listiny. 

 

4. Výhled 2015 - 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo výhled na období 2015 - 2019, viz příloha. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/12/2014: Zastupitelstvo obce schválilo výhled na období 2015-2019. 

 

5. Rozpočtové provizorium 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové provizorium ve výši 1/12 loňského roku. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/12/2014: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium ve výši 

1/12 loňského roku. 

 

6. Smlouva BOZP 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o BOZP od Agentury bezpečná práce Olomouc na další 

dva roky. Starostka přednesla další možnosti jiných subjektů z okolí, které nabízejí školení 

BOZP. Zastupitelstvo jednoznačně odsouhlasilo Agenturu bezpečná práce Olomouc, která 

nabízí kompletní řešení celé agendy BOZP. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podepsáním 

této smlouvy. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/12/2014: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s Agenturou 

bezpečná práce Olomouc. 

 

 

 



 

7. Dotace pro jednotku SDH 

Zastupitelstvo obce projednalo uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v 

požární ochraně na výdaje jednotky SDH Petrovice pro rok 2014 ve výší 1600Kč. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/12/2014: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace na jednotku SDH pro rok 2014. 

 

8. Různé 

8.1 Prodloužení smlouvy o pronájmu pozemku 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana O. Horáka o prodloužení pronájmu 

obecního pozemku parc. č. 292/1 o výměře 5871m2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 

od 1.1.2015 do 31.12.2015. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku sepsáním a podepsáním 

této smlouvy. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 8/12/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 

užívání obecního pozemku. 

 

8.2 Rozpočtová změna č. 4 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny číslo 4, dle přílohy. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/12/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4. 

 

8.3 Rozpočtová změna č. 5 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny číslo 4, dle přílohy. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 10/12/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5. 

 

8.4 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem nového vytyčení hranice pozemku m. 

Duškových, parc. č. 286/55. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu sepsáním smlouvy o 

zřízení věcného břemene. 



 

 

8.5 Zastupitelstvo obce projednalo nové usazení dopravních značek na obecní komunikaci 

firmou Jast s.r.o. Starostce se ukládá zajistit objednávku, dle které byla výměna provedena. 

Faktura již byla vyhotovena. 

 

8.6 Š. Lešikarová seznámila zastupitelstvo obce s nutností opravy sekačky. Navrhla, že zjistí, 

kolik by činila oprava, případně bude na zvážení zastupitelstva nákup sekačky nové. 

 

8.7 Příspěvek svazku MSL  

Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení příspěvku obce 2015 z důvodu záměru svazku MSL na 

obsazení pracovní pozice manažera svazku. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 11/12/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku.  

 

9. Diskuze 

 

 

 

Zapsal:  Pavla Fišerová 

Zápis ověřili:  Štěpánka Lešikarová 

  Pavel Dušek 

Starostka:  Pavla Fišerová  

 

 


