
USNESENÍ č. 23/2014 
 

 

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 14. 5. 2014 za účasti veřejnosti. 
V 18.00 hodin 
 
Přítomno: 8 členů                                                      Omluveno: 1 člen – Kratochvílová D. 
 

1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu jednání 

4) Kontrola plnění úkolů 

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru k jednání  

6) Projednání změny rozpočtu obce 

7) Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč spolu se závěrečným 

účtem a účetní závěrkou  

8) Seznámení ZO s průběhem výběrového řízení na kanalizaci v obci Petráveč (stará část) 

9) Seznámení s dokončením komunikace RD 

10) Projednání a chválení Smlouvy příkazní na Technický dozor, Koordinátora stavby a Autorský 

dozor na akci Kanalizace obce Petráveč  

11) Diskuse  

12) Závěr 

 
K bodu:  

 
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
 
2) Ověřovatelé zápisu Ludmila Špačková a Jiří Bednář, zapisovatel: Božena Dresslerová   
 Schváleno 8 hlasy. 
 
3) Program jednání ZO schváleno 8 hlasy. 
 
4) Úkoly se průběžně plní. 
 
5) Předseda finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s činností výboru. Zastupitelstvo 

obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy. 
        Předseda kontrolního výboru zkontroloval plnění úkolů a termínů. Oba výbory neshledaly žádné 

nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy.  
 
6) ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření a schválilo 8 hlasy.  
 
7) ZO projednalo Vnitřní předpis ke schválení účetní závěrky a schválilo 8 hlasy a to s účinnosti od 

14.5.2014  
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8) ZO bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč spolu se 

závěrečným účtem a účetní závěrkou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad. Schváleno 8 hlasy.   

 

9) ZO bylo seznámeno s výběrovým řízením na kanalizaci v obci. Do výběrového řízení se přihlásilo 

14 firem a z toho 6 firem podalo nabídku. Výběrovou komisí byla vybrána nabídka firmy 

BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. s cenou 11.361.900,-Kč. ZO souhlasí s rozhodnutím výběrové 

komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou. ZO schválilo 8 hlasy. 

10) ZO bylo seznámeno s realizací nové komunikace v nových RD. Kolaudace stavby proběhla dne 
17. 4. 2014. Navědomí 8 hlasy. 

 

11)  ZO bylo seznámeno s nutností Technického a autorského dozoru a koordinátora stavby pro 
výstavbu kanalizace. ZO pověřuje starostu obce k podpisu příkazních smluv s firmou Vodárenská 
a.s., Zámek osová s.r.o., Projekty Vodam s.r.o. a tyto smlouvy schvaluje 8 hlasy. 

 

 

12) Diskuse:  
a) ZO bylo seznámeno s žádostí J. Kotka, bytem Petráveč 44, o skácení stromu (smrk) na 

parc.č. 407/4 v majetku obce. Jako důvod uvádí poškození tarasu u své nemovitosti ZO 
vyhovuje žádosti a pověřuje starostu obce k vydání povolení o odstranění stromu. ZO 
souhlasí 8 hlasy. 

b) ZO bylo seznámeno s uskutečněnou akcí pro děti při čarodejnicích. 
c) ZO bylo seznámeno s plánovaným termínem pro podání kandidátek do komunálních 

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

 

 Dne 14.5.2014 ve 19.40 hodin  

Vyvěšeno: 15.5.2014                  Sňato: 
 
 
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                   
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
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