
USNESENÍ č. 14/2020 
 

 
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 16.12. 2020 v 18.00 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová, Jiří Kratochvíl, Jaromír Balák,                       
                  Petr Urban, Petr Zezula, Jiří Bednář 
  

Omluveni: Tomáš Večeřa 
 

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 8 
7) Projednání rozpočtu obce Petráveč na rok 2021 
8)    Diskuse 
9) Závěr 

K bodu:  
 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil schůzi 
 2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Kratochvíl, Jiří Bednář. Schváleno 7 hlasy. 
 Zapisovatel: Martina Kratochvílová. Schváleno 7 hlasy.  
 3) Program jednání. Schváleno 7 hlasy.  
 4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 7 hlasy.  
 5) Pověřený člen finančního výboru seznámil přítomné s činností výboru. ZO bere zprávu na vědomí 7   
                    hlasy.                
                   Pověřený člen Kontrolního výboru seznámil přítomné s činnosti výboru. Zkontroloval plnění   
                   úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. ZO bere zprávu na vědomí 7   
                   hlasy. 
              6) ZO projednalo rozpočtová opatření 8. Schváleno 7 hlasy.  

 7) ZO projednalo rozpočtu na rok 2021, rozpočet je k nahlédnutí na elektronické úřední   
       desce obce. ZO schvaluje tento rozpočet, jako platný pro rok 2021 (závazný ukazatel    
       paragraf). ZO zmocňuje starostu obce k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2020   
       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  
       zastupitelstva obce do konce roku 2020 (k 31.12.2020). Rozpočtová opatření budou  
       předložena ke schválení ZO na jejich nejbližším zasedání. Schváleno 7 hlasy.  
   8) Diskuse: a) Žádost o odkoupení pozemku od Michala Kotka, jedná se o pozemek mezi   
                            Muchovými a Kotkovými – obecní pozemek. Hlasování pro prodej 0 hlasů, pro   
                             neprodávat 4 hlasy, zdržel 3 hlasy. Projednání na další schůzi schváleno 7 hlasy.  
                         b) ZO projednalo finanční příspěvky obce. Sportovní kluby vzhledem k aktuálnímu   
                              stavu nejsou plně v provozu, tyto příspěvky by bylo možné čerpat i během roku  
                              2021 až situace umožní fungování spolků. Schváleno 7 hlasy.                                               
                              Další příspěvky: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí VM 4 000  
                              CZK, Kociánka Březejc 4 000 CZK, Domácí hospic Vysočina Nové město na  



                              Moravě 4 000  CZK, Linka důvěry střed Třebíč 800 CZK, Centrum zdravotně   
                              postižených ve Žďáře nad Sázavou 800 CZK. Schváleno 7 hlasy.  
                          c) Dotaz p. Kaviny na zimní údržbu. V kontejnerech u silnice je posypový materiál   
                               zajištěn a dále je zajištěn traktor a vlek. ZO bere na vědomí 8 hlasy.  
                           d) Dotaz na investice WSM, je požádáno o vyplacení – zaslaná výpověď. Starosta   
                                učinil kroky k vyplacení. ZO bere na vědomí 8 hlasy.  
                             e) Novoroční ohňostroj proběhne podle aktuální situace Covid, pokud nebude                         

                                               omezení je stanoveno datum 1.1.2021 v 18:00 hodin u Lípy, jako každý rok.   
                                               Schváleno 8 hlasy.  
                9) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast a popřál všem pěkné  
                     prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí v Novém roce 2021. 
 

Dne 16.12.2020 v Petrávči.   

 
Vyvěšeno: 16.12.2020 
 
 
Sňato: 
 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 

 
 


