USNESENÍ č. 12/2016
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 20. 1. 2016 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová, Jiří Bednář,
Jiří Kotek, Jiří Kratochvíl, Jan Havliš, Petr Novotný, Jaromír Balák
Omluveni:
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) Zpráva Inventurní komise
8) Schválení projektu na revitalizaci kulturního domu
9) Projednání dotačních titulů na rok 2016
10) Dlouhodobý pronájem tábořiště skautům z Veselí nad Moravou
11) Diskuse
12) Závěr
K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Kotek a Petr Novotný, zapisovatel: Martina Kratochvílová
Schváleno 9 hlasy.
3) Program jednání ZO. Schváleno 9 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní.
5) Předseda finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s činností výboru. Zastupitelstvo
obce bere zprávu na vědomí 9 hlasy.
Předseda kontrolního výboru Jiří Bednář zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výboru
neshledal žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 9 hlasy.
6) ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření. Schváleno 9 hlasy.
7) ZO Inventurní komise ve složení Antonín Novotný – předseda, Jiří Bednář, Jiří Kotek a Miloš
Kratochvíl – členové inventární komise. Komise informovala o průběhu inventury fyzické a
dokladové. Na vědomí 9 hlasy.
8) ZO projednalo návrhu projektu na revitalizaci kulturního domu. ZO pověřuje starostu obce
jednáním s autorem návrhu na jejich doplnění. Na nová vrata do hasičské zbrojnice bude udělána
cenová nabídka a projednána bude na příští schůzi ZO. Schváleno 9 hlasy.
9) ZO projednalo dotační tituly na rok 2016. Schváleno 9 hlasy.
10) ZO projednalo dlouhodobý pronájem tábořiště skautům středisko čejka z Veselí Nad Moravou,
jedná se o letní tábor a to v Nesměřském údolí na parcelách p.č.195 – 2018m2, p.č.194 – 583m2 a
část p.č.307/5 – 1600m2. ZO souhlasí s pronájmem a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní
smlouvy a dojednání podmínek: minimálně 1x ročně posekat pozemky, umožnit přístup k okolním
pozemkům po cestě, která vede výše uvedenými pozemky, pozemky prochází naučná stezka. ZO
souhlasí s dlouhodobým pronájmem pozemků za cenu 100 korun ročně na dobu určitou do
31.12.2021. Před ukončením smlouvy je potřeba požádat o její prodloužení. Schváleno 9 hlasy.

11) Diskuse: a) ZO projednalo zaměření pozemků cesty u vepřína do Křížů. ZO pověřuje starostu obce
jednáním. Schváleno 9 hlasy.
b) ZO projednalo návrh na nový výčep v sálu a úpravu této místnosti a také okolí kulturního domu. ZO
pověřuje starostu obce, aby zajistil cenovou nabídku na úpravy. Bude projednána na příští schůzi
zastupitelstva obce. Schváleno 9 hlasy.
c) ZO projednalo kulturní akce na rok 2016 – karneval, dětský den – výlet zoo, pálení čarodějnic,
pouť. Akce budou uveřejňovány na internetových stránkách obce. Schváleno 9 hlasy.
12) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 20.1. 2016

Vyvěšeno: 20.1.2016

Sňato:

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Místostarosta

…………………………...
Antonín Novotný

Obec Petráveč

