
                                  USNESENÍ č. 11/2015 
 

 

             Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 16. 12. 2015 v 18.00 hodin                              
           za účasti veřejnosti  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová, Jiří Bednář,                                                               

                     Jiří Kotek, Jiří Kratochvíl, Jan Havliš, Petr Novotný 
 

  Omluveni:  Jaromír Balák 
 

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 rozpočtového opatření 

7) Projednání a navržení Inventurní komise 

8) Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene E.ON parcela č.595/1 

9) Projednání odstoupení od kupní smlouvy manželé Sedláčkovy 

10) Projednání a schválení nového znění Stanov zastupitelství členských obcí SVK Žďársko 

11) Projednání a schválení nabídky na zpracování dotační žádosti na OPŽP - kompostéry 

12) Projednání Kupních smluv Vojtěch Prachař, Jasanský a Hrazdíra 

13) Projednání výběru na zpracovatele na vytápění v K.D. 

14) Projednání výběru na dodavatele projektu soc. zařízení KD a VO 

15) Projednání a schválení „ Strategického plánu rozvoje obce“ 

16) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 

17) Bilance roku 2015 

18) Diskuse 

19) Občerstvení 

20) Závěr 

K bodu:  
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Kratochvíl a Antonín Novotný, zapisovatel: Martina Kratochvílová   

     Schváleno 8 hlasy. 
3) Program jednání ZO. Schváleno 8 hlasy. 
4) Úkoly se průběžně plní. 
5) Člen finančního výboru Jiří Kotek seznámil přítomné s činností výboru.  Zastupitelstvo obce bere 

zprávu na vědomí 8 hlasy. 
       Předseda kontrolního výboru Jiří Bednář zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výboru  
       neshledal žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy.  
6)  ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření. Schváleno 8 hlasy. 
7) ZO projednalo navržení Inventurní komise ve složení A. Novotný – předseda Jiří Bednář, Jiří Kotek a Miloš 

Kratochvíl - členové . Schváleno 8 hlasy. 

8) ZO projednalo návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene E.ON parcela 595/1. ZO má 
připomínky: Předělání návrhu na smlouvu o služebnosti dle paragrafu 1257 zákona č. 89/2012 Sb.. 
Cena za služebnost je dle ceníku 400Kč/m. Schváleno 8 hlasy. 

 



9) ZO projednalo odstoupení od Kupní smlouvy manželů Sedláčkových za podmínek, že uhradí 

náklady vynaložené náklady s kupní smlouvou to je 4.800,-Kč. Ta to částka bude odečtena od 

zaplacené zálohy 10 900,-Kč na základě vystavené faktury. Schváleno 8 hlasy.  

10) ZO schválilo nové znění Stanov zastupitelství členských obcí SVK Žďársko. Schváleno 8 hlasy.  

11) ZO projednalo a schválilo nabídku na zpracování dotační žádosti na OPŽP – kompostéry.  
Schváleno 8 hlasy.  

12) ZO projednalo návrhy kupních smluv manželům Prachařovým, Jasanským a Hrazdirovi. ZO souhlasí 

s prodejem a pověřuje starostu obce k podpisu kupních smluv. Schváleno 8 hlasy.       

13) ZO projednalo návrhy na zpracování projektu na vytápění KD. ZO rozhodlo o zpracování auditu od 

firmy Nukleon. Schváleno 8 hlasy. 

14) ZO projednalo návrhy na dodavatele projektu KD a VO. ZO projednalo návrhy na dodavatele 
projektu soc. zařízení KD a doporučuje – Leoše Chatrného. ZO pověřuje starostu obce jednáním.  
Schváleno 8 hlasy.  

ZO projednalo návrhy na dodavatele projektu VO obce a doporučuje BUILDINGcentrum – HSV. ZO 
pověřuje starostu obce jednáním. Schváleno 8 hlasy. 

 

15) ZO projednalo a schválilo návrh „ Strategického plánu rozvoje obce“. Schváleno 8 hlasy 

 

16) ZO projednalo rozpočet na rok 2016, který byl zveřejněn na úřední desce obce. ZO schvaluje tento 
rozpočet, jako platný pro rok 2016.ZO zmocňuje starostu obce k provedení rozpočtových opatření 
ke konci roku 2015 u těch paragrafů, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti 
plánovaným, rovněž v oblasti příjmů schválení těchto příjmů, které budou realizovány od 
posledního zasedání rady do konce roku 2015 (k 31.12.2015). Rozpočtová opatření budou 
předložena ke schválení ZO na jejich nejbližším zasedání. Schváleno 8 hlasy. 

 

17) Starosta seznámil ZO s bilanci roku 2015. ZO bere na vědomí 8 hlasy.  
 

18) Diskuse:  a) ZO projednala návrh o příspěvek na činnost centra pro zdravotně postižené ve Žďáře nad  
  Sázavou. ZO rozhodlo o přidělení příspěvku 800Kč a pověřuje starostu obce podpisem 
  smlouvy. Schváleno 8 hlasy. 

b) Starosta seznámil ZO s cenami vodného a stočného. Tyto informace jsou zveřejněny na 
internetových stránkách obce. Schváleno 8 hlasy.  
c) Obec Petráveč vyhlašuje: Dotaci pro sportovní oddíly mládeže, ve kterých sportují děti 
s trvalým pobytem v obci. Sportovní oddíly žádající o dotaci předloží obci do konce ledna 
2016 jmenný seznam dětí, s trvalým pobytem v obci, které jsou členy sportovního oddílu. 
Schváleno 8 hlasy.  

19) Občerstvení 
20) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast a popřál Všem krásné prožití vánočních 

svátků a do Nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a pohody.                                                                                                                             

 Dne 16.12. 2015  

Vyvěšeno: 17.12.2015                   
Sňato: 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 


