
                                  USNESENÍ č. 3/2014 
 

 

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 29. 12. 2014 za účasti veřejnosti. 
V 18.00 hodin 
 
Přítomno:    8 členů                                                      Omluveno: 1 členové 
 

1) Zahájení                    

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu jednání 

4) Kontrola plnění úkolů 

5) Projednání změny rozpočtu obce 

6) Projednání a schválení Rozpočtu obce na rok 2015 

7) Projednání smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Velké Meziříčí p. Matejovi 

8) Projednání prodeje pozemku p.č. 273/38 manželům Sedlákovým 

9) Projednání žádosti p. Sedmidubského o snížení ceny pozemku na parcele č. 389                              

o výměře 1186 m2 

10) Projednání žádosti o poskytnutí dotace v rámci POV Vysočiny na komunikaci k Letné 

11) Projednání cenové nabídky na projekt komunikace 

12) Diskuse – zhodnocení roku 2014  

13) Závěr 

 
K bodu:  

1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
 
2) Ověřovatelé zápisu Jaromír Balák a Petr Novotný, zapisovatel: Martina Kratochvílová   
 Schváleno 7 hlasy. 
 
3) Program jednání ZO schváleno 7 hlasy. 
 
4) Úkoly se průběžně plní. 
 
5) ZO bylo seznámeno a projednalo změnu rozpočtu dle opisu rozpočtových opatření. Schváleno 7 

hlasy. 
 
6) ZO projednalo návrh rozpočtu, který byl zveřejněn na úřední desce od 19.11.2014. ZO schvaluje 

tento rozpočet jako platný pro rok 2015 a schválilo 8 hlasy.  
 

7) ZO projednalo záměr prodeje pozemků dle usnesení č. j. 20/2013 bod 10 a jediným zájemcem o 
pozemky je p. ing. Ludvík Matea. ZO souhlasí s prodejem pozemků p. č. 5324/1, 5325/1, 5325/2, 
K. Ú. Velké Meziříčí o celkové výměře 809m2 za cenu 250Kč/m2 panu ing. Ludvíku Mateovi, 
bytem Zámecká 1893/28a, Velké Meziříčí. ZO stanovuje podmínku uzavření kupní smlouvy a 
zaplacení ceny pozemků do 28.2.2015 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – schváleno 

8 hlasy. 
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8) ZO projednalo smlouvu manželů Sedlákových o koupi pozemku p. č. 273/38 o výměře 1200 m2 
za cenu 660 000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Schváleno 8 hlasy 

 

   
9)  ZO projednalo žádost p. Miroslava Sedmidubského o koupi pozemku na parcele č. 389, K. Ú. 

Petráveč, o výměře 1186 m2. ZO stanovuje prodejní cenu výše uvedeného pozemku pro pana 

Sedmidubského za cenu 500Kč/m2. Schváleno 8 hlasy. 

 

10) ZO projednalo žádost o poskytnutí dotace v rámci POV Vysočiny na opravu místní komunikaci k Letné. ZO 

souhlasí s podáním dotace v rámci POV Vysočiny na úpravu komunikace v části obce Letná. Schváleno 8 

hlasy.   

   

11) ZO projednalo cenovou nabídku na projekt rekonstrukce místní komunikace v obci Petráveč (stará část) 

od firmy Ing. Miloslav Eliáš, silnice projekce ve výši 87 701Kč s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy a dílčí zpracování projektu bude předloženo ZO na nejbližší schůzi. Schváleno 8 hlasy 

 

12) Diskuse: – zhodnocení uplynulého roku 2014  
a) Mikulášská nadílka proběhla dne 5.12.2014, bylo rozdáno dětem 46 balíčků od obce.  
b) Starosta obce oznámil konání Tří králové sbírky, proběhne 4.1.2015 
c) Starosta obce seznámil ZO a veřejnost s umístěním kontejneru na oblečení, který je 

umístěn u čekárny. 
d) Starosta seznámil ZO a veřejnost, že obec pořádá zájezd do divadla Radka Brzobohatého 

na představení Cyrano. 
e) Známky na popelnice, jsou k vydání v úředních hodinách na obci v kanceláři starosty. 
f) ZO Petráveč stanovuje jako sběrné místo železného šrotu a bioodpadu sběrný dvůr 

v areálu TS Velké Meziříčí, se kterým má obec Petráveč uzavřenu smlouvu o bezplatném 
výběru (umístění) odpadu pro obyvatele obce Petráveč. Schváleno 8 hlasy. 

g) Starosta seznámil ZO a veřejnost s výroční zprávou o činnosti a akcích v obci v roce 
2014. ZO bere na vědomí 8 hlasy.  

h) Starosta poděkoval za spolupráci a popřál do Nového roku 2015 hodně zdraví, pohody a 
štěstí.  

 
13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast na schůzi.  

 
 Dne 29.12.2014  

Vyvěšeno: 30.12.2014                  Sňato: 
 
 
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
                                                                                                                   
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
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