
                                  USNESENÍ č. 8/2015 
 

 

             Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 24. 6. 2015 v 18.00 hodin                              
           za účasti veřejnosti  
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Jaromír Balák, Jiří Kratochvíl, Martina Kratochvílová,                          
 Jiří Bednář, Jiří Kotek, Petr Novotný,          
Omluveni: Jan Havliš, Jaromír Balák 
 

1) Zahájení                    

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu jednání 

4) Kontrola plnění úkolů 

5) Projednání změnových listů při výstavbě kanalizace 

6) Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2014 spolu se 

závěrečným účtem a účetní závěrkou 

7) Projednání převodu účtu z 041 na účet 019 Územní plán 

8) Zpráva finančního a kontrolního výboru k jednání 

9) Projednání nedostatku z kontroly Finančního výboru 

10) Projednání Kupních smluv a ceny za zhotovení smlouvy pro obec 

11) Projednání žádosti p. Jiřího Kotka st. o odstranění dřeva z obecního pozemku parcela č. 407/4 

mezi č.p. 44 a č.p. 38 

12) Projednání vyřazení Zastavovací studie z účtu 019 

13) Projednání Směrnice vedení účetnictví – příloha č.6 doplnění 

14) Projednání prodloužení zveřejnění na stránkách „netkatalog.cz“ 

15) Projednání změn rozpočtového opatření 

16) Projednání žádosti p. Karla Kaštana o prodloužení lhůty dostavby rodinného domu do konce 

roku 2019 

17) Diskuse 

18) Závěr 

 
K bodu:  

1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
 

2) Ověřovatelé zápisu Jiří Kratochvíl a Jiří Bednář, zapisovatel: Martina Kratochvílová   
     Schváleno 7 hlasy. 
 

3) Program jednání ZO. Schváleno 7 hlasy. 
 

4) Úkoly se průběžně plní. 
 

5) ZO bylo seznámeno se změnovými listy panem Liborem Jedličkou. ZO projednalo změnové listy 
číslo 6,7,8,9 k Splaškové kanalizaci a číslo 2,3,4,5 k Dešťové kanalizaci. Schváleno 7 hlasy. 

 



6) ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2014 spolu se 
závěrečným účtem a účetní závěrkou s výhradou provést neprodleně nápravu zaúčtování změny 
z účtu 041 na účet 019 po jeho schválení. Schváleno 7 hlasy. 

 
7) ZO projednalo převod z účtu 041 na účet 019 Územní plán. Schváleno 7 hlasy.  

 
8) Člen finančního výboru Jiří Kotek seznámil přítomné s činností výboru. Finanční výbor shledal 3 

nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy. 
        Předseda kontrolního výboru zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal 

žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy.  
 

9) ZO projednalo nedostatky, které shledal finanční výbor. ZO doporučuje v příštích rozhodnutích 

nejdříve předložení návrhu ZO. Schváleno 7 hlasy. 

 

10) ZO projednalo Kupní smlouvy obce - navrhuje snížení ceny za zhotovení, určení zhotovitele. ZO 

rozhodlo o vypsání výběrového řízení na pozici zhotovitele majetkoprávních smluv.                  

Schváleno 7 hlasy. 

11) ZO projednalo žádost p. Kotka st. na odstranění dřeva z obecního pozemku parcela č. 407/4 mezi 
č.p. 44 a č.p. 38. ZO rozhodlo o odstranění dřeva z obecního pozemku do roku 2020.                
Schváleno 7 hlasy. 

 

12) ZO projednalo vyřazení nepotřebného majetku a navrhuje vyřadit nepotřebný majetek Zastavovací 
studii z účtu 019 v ceně 84 490,- Kč. Schváleno 7 hlasy. 

 
13) ZO projednalo směrnici vedení účetnictví a souhlasí přílohou č.6. Schváleno 7 hlasy. 

 
14) ZO projednalo zveřejnění na stránkách „netkatalog.cz“. ZO obce nesouhlasí s návrhem. Pro 7 hlasy 

proti 0 hlasů. Schváleno 7 hlasy. 
 

15) ZO projednalo změnu rozpočtového opatření dle opisu. Schváleno 7 hlasy. 
 

16) ZO projednalo žádost p. Karla Kaštana a rozhodlo o prodloužení lhůty dostavby rodinného domu 
do konce roku 2018 včetně kolaudace smlouvy. ZO dále stanovuje údržbu pozemku – posečení 
trávy minimálně 2x ročně.  Schváleno 7 hlasy. 

 

17) Diskuse:  a) ZO souhlasí s prodejem pozemku panu Jiřímu Bednářovi, bytem Dolní Heřmanice, pro   
                    stavbu rodinného domu parcela číslo 273/35 o výměře 881m2 za kupní cenu 550 Kč/m2.    
                    ZO souhlasí s rozložením platby za pozemek na dvě části – první část ve výši 60% kupní   
                    ceny, cena bude uhrazena po podpisu smlouvy a druhá část ve výši 40% kupní ceny, do   
                    konce března 2016. Schváleno 7 hlasy    
                 b) starosta seznámil ZO bylo provedeno postříkání  chodníků proti plevelu T.S. Velké   
                      Meziříčí. ZO bere na vědomí 7 hlasy.    

              c) bylo provedeno posečení trávy kolem cesty od Letné po čerpačku od Silnice V.M.     
                    ZO bere na vědomí 7 hlasy.  

                               d) Starosta seznámil ZO, že zbývá do pojit kanál u č.56 a 103. ZO bere na vědomí 7 hlasy.  
                               e) Starosta seznámil ZO, že proběhne kolaudace kanalizace 2.7.2015.                                               
                                   ZO bere na vědomí 7 hlasy.                                                                                                                             
 



                                f) Starosta seznámil ZO, že od 13.7.2015 se bude provádět oprava komunikace na Letné.   
   ZO bere na vědomí 7 hlasy. 

           g) ZO projednalo zprávu starosty SDH Petráveč o vydám varování o požárovosti HS Kraje   
               Vysočina. V důsledku sucha je třeba udržovat vodní zdroje v obci a ZO stanovuje zákaz   
               čerpání vody z hasičské nádrže na návsi. Schváleno 7 hlasy.                

                               h) Starosta a ZO pozvalo občany a rodáky obce na tradiční setkání rodáků a přátel obce,   
         které se bude konat tuto sobotu od 15:00 hodin u kulturního domu.  

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

 
                                                                                                                                                                           

 Dne 24. 6. 2015  

Vyvěšeno: 24.6.2015                  Sňato: 
 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 


