
USNESENÍ č. 1/2014 
 
 

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč. Za účasti veřejnosti konané dne 5. 11. 2014. 

 

Přítomno: 9 členů      

 

Program: 

 

1) Zahájení 

2) Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce 

3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

4) Schváleni programu  

5) Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 

zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru a kulturní komise 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a kulturní komise 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

f) volba předsedy kulturní komise a jejich členů 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  

8) Diskuse 

9) Závěr 

 

K jednotlivým bodům: 

 

1. Starosta přivítal občany a zahájil schůzi. Předseda volební komise přečetl výsledky voleb. 

2. Všichni zastupitelé složili slib. 

3. Zastupitelstvo určilo ověřovateli zápisu Antonína Novotného a Jiřího Kotka, zapisovatelem Boženu 

Dresslerovou. 

4. Zastupitelstvo schválilo program jednání. 

5. Volba starosty a místostarosty 

a) Zastupitelstvo schválilo 1 místostarostu. 

b) Zastupitelstvo schválilo dlouhodobě uvolněného starostu obce od 5.11.2014 

c) Zastupitelstvo schválilo tajnou volbu starosty a místostarosty.  

d) Zastupitelstvo schválilo starostou obce Miloše Kratochvíla, nar. 21.12.1961 

e) Zastupitelstvo schválilo místostarostou obce Antonína Novotného, nar. 27.9.1964 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru a kulturní komise 

a) Zastupitelstvo schválilo 3 členné výbory a 4 člennou kulturní komisi. 

b) Zastupitelstvo schválilo Jaromíra Baláka předsedou finančního výboru 

c) Zastupitelstvo schválilo Jiřího Bednáře předsedou kontrolního výboru 

d) Zastupitelstvo schválilo Bc. Jana Havliše a Jiřího Kotka členy finančního výboru 
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e) Zastupitelstvo schválilo Petra Novotného a Martinu Kratochvílovou členy kontrolního výboru 

f) Zastupitelstvo schválilo Jiřího Kratochvíla předsedou kulturní komise a Antonína Novotného,  

Bc. Jana Havliše a Martinu Kratochvílovou členy kulturní komise 

7. Zastupitelstvo schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu 5000,-Kč a odměnu členu 

zastupitelstva 500,-Kč 

8. Diskuse 

a) ZO bylo seznámeno s návrhem věcného břemene od firmy ZAME a.s. a pověřuje 

starostu k vyžádání stanoviska od firmy STRABAG a.s. k možnému rozebrání chodníku 

a stanovení podmínek k provedeným pracím v chodníku. 

9. Závěr 

 

 

           Starosta   Místostarosta       Obec Petráveč 

              dne 5. 11. 2014 

 

              …..................   ….............................. 

            Kratochvíl Miloš  Novotný Antonín  
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