USNESENÍ č. 20/2017
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 15. 2. 2017 v 18.30 hodin
za účasti veřejnosti.
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová,
Jiří Bednář, Jan Havliš, Jiří Kotek, Petr Novotný
Omluveni: Jaromír Balák, Jiří Kratochvíl
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu jednání
4) Kontrola plnění úkolů
5) Projednání žádosti o zrušení předkupního práva k nemovitosti pozemku p.č. 273/31
6) Projednání výběrového řízení na dodavatele „ Rekonstrukce VO“
7) Projednání úpravy staré cesty u Lípy p.č. 588/1
8) Diskuse a) Projednání zaměření a odkoupení cesty v vepřínu – do Křížu od Homolových
9) 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. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
5) ZO projednalo žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti pozemku p.č.273/31 – p.
Hrazdíra. ZO na základě nové žádosti o přezkoumání rozhodnutí ZO ze dne 25.1.2017, ČJ. 19/2017,
bod 6 programu jednání zastupitelstva obce Petráveč. ZO rozhodlo, že obec se vzdává předkupního
práva k pozemku p.č. 273/31. Pro 5 hlasů, proti 0 hlasy, zdrželi se 2 hlasy. Schváleno 5hlasy.
6) ZO projednalo výběrového řízení na dodavatele „ Rekonstrukce VO“. Výběrová komise seznámila
ZO s výsledkem výběrového řízení na veřejné osvětlení, vyhrála firma Legrant service s. r. o., Karlov
2233, IČO 03785530 s cenou 185 808,81 s DPH, doba záruky 120 měsíců. ZO pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy s dodavatelem Legrant service s. r. o. Schváleno 7 hlasy.
7) ZO projednalo úpravu staré cesty u Lípy p.č. 588/1. ZO bere žádost na vědomí a při možnosti
dostupnosti vhodného materiálu na úpravu cesty bude cesta upravena. Schváleno 7 hlasy.
8) Diskuse a) ZO projednalo zaměření a odkoupení cesty k vepřínu – do Křižu od Homolových. ZO
pověřuje starostu obce jednáním s p. Homolou k projednání podmínek odkupu pozemku a
zadáním vypracování geometrického plánu. Schváleno 7 hlasy.
b) Starosta seznámil ZO s výsledkem jednání o dopravě Kraje Vysočina – nové jízdní řády, ceny
jízdného – návrh Kraje Vysočina. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
c) Starosta seznámil ZO o přehledu využití kontejneru na sběr oděvů. Celkem za rok 2016 bylo
sesbíráno 1 022 kg. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
d) ZO projednalo stížnost na ničení stromu Lípa houpačkami a prkny. ZO pověřuje Petra
Novotného sjednáním nápravy odstraněním houpaček. Schváleno 7 hlasy.
9) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 15. 2. 2017 v Petrávči.
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Obec Petráveč

