USNESENÍ č. 19/2017
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 25. 1. 2017 v 18.30 hodin
za účasti veřejnosti.
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová, Jiří Kratochvíl
Jiří Bednář, Jaromír Balák, Jan Havliš, Jiří Kotek
Omluveni: Petr Novotný
Program:
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 žádosti o zrušení předkupního práva k nemovitosti pozemku p.č.273/31
7) Seznámení se změnou k rozpočtovému opatření
8) Projednání rozdělení finanční výpomoci sociální podpory a rozvoj mládeže
9) Projednání Výhledového plánu obce Petráveč na rok 2021 a 2022
10) Projednání vyhlášení výběrového řízení na dodavatele „ Rekonstrukce VO“¨
11) Projednání odkoupení pozemků od Homolových, Zezulových a Malcových
12) Diskuse
13) Závěr
K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Kotek a Jaromír Balák, zapisovatel: Martina Kratochvílová
Schváleno 8 hlasy.
3) Program jednání ZO. Schváleno 8 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 8 hlasy.
5) Pověřený člen finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s činností výboru.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy.
Pověřený člen kontrolního výboru Jiří Bednář seznámil přítomné s činností výboru. Kontrolní výbor
zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Zastupitelstvo
obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy.
6) ZO projednalo žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti pozemku p.č. 273/31. ZO se
zrušením předkupního práva nesouhlasí a využívá článku VII. o odkoupení pozemku zpět obci.
Žadatel předloží nabídku na odkoupení pozemku obci s uvedením kupní ceny, která nesmí
překročit částku kupní ceny tj. 629 200 Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
předložené žadatelem. Schváleno 8 hlasy.
7) ZO bylo seznámeno se změnou rozpočtového opatření. Schváleno 8 hlasy.
8) ZO projednalo rozdělení finanční výpomoci sociální podpory a rozvoje mládeže. ZO rozhodlo o
rozdělení sociální výpomoci následovně: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených VM ve
výši 4 000 Kč, Kociánka Březejc ve výši 4 000 Kč, Domácí hospic Vysočina Nové Město na Moravě
ve výši 4 000 Kč, Linka důvěry střed Třebíč ve výši 800 Kč, Centrum pro zdravotně postižené ve
Žďáře nad Sázavou ve výši 800 Kč, Handicap centrum škola života Frýdek Místek ve výši 800 Kč.
Schváleno 8 hlasy.

ZO rozhodlo o příspěvku podpory a rozvoje mládeže za dítě (sportovce) 2 000 Kč: Horácký
hokejový klub VM – 3 sportovci (6 000 Kč), TJ Sokol VM – 1 sportovec (2 000 Kč), SK Dolní
Heřmanice - 2 sportovci (4 000 Kč). Schváleno 8 hlasy.
9) ZO projednalo Výhledový plán obce na rok 2021 a 2022. ZO souhlasí s výhledovým plánem obce.
Schváleno 8 hlasy.
10) ZO projednalo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele „ Rekonstrukce VO“. Podmínku budou
zveřejněny po dobu 15 dnů na stránkách obce a profilu zadavatele. Schváleno 8 hlasy.
11) ZO projednalo záměr odkoupení pozemků za cenu 70 Kč/m2, Homolovi p.č. 49/3 – 51 m2
(3 570 Kč), Jana Zezulová p.č. 73/2 a 74 – 48 m2 (3 360Kč) a Malcovi p.č. 594/2 – 3 m2 (210 Kč). ZO
rozhodlo o odkoupení pozemků za výše uvedené ceny. ZO dále projednalo prodej části pozemku
P. Č. 595/1 p výměře cca 50 m2 za cenu 70 Kč/m2 spoluvlastníkům Homolovým. Náklady na kupní
smlouvu a převod uhradí žadatelé – Homolovi. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Schváleno 8 hlasy.
12) Diskuse: a) ZO projednalo žádost p. Jiřího Kotka o odprodej části pozemku p. č. 595/1 v rozloze
1m2 za cenu 100 Kč/m2, souhlasí s úhradou geometrického zaměření a vklad na katastr
nemovitostí. ZO s návrhem souhlasí a pověřuje starostu obce se zveřejněním záměru prodeje
pozemku a pověřuje k podpisu smlouvy o prodeji. Schváleno 8 hlasy.
b) ZO projednalo problematiku s uhrazením daně z převodu nemovitostí, která vznikla k 1.11.2016
na základě kupní smlouvy ze dne 1.6.2016 o prodeji pozemku p. č. 273/36 mezi obcí a p. Petrem
Novotným, která byla zanesena 15.12.2016 s právním účinkem 23.11.2016 na katastrálním úřadě
VM, vzniklo období, kde došlo ke změně zákona o úhradě daně z nemovitostí. ZO bere jako
rozhodující datum podpisu smlouvy tj. 1.6.2016 a tím se zavazuje uhradit daň k přiznáni nabití
z nemovitých věcí ve výši 20 812 Kč, částku uhradí na příslušném FÚ, pod VS = RČ kupujícího.
Schváleno 8 hlasy.
c) Dětský karneval se uskuteční 5.3.2017 ve 13:00 hodin v kulturním domě. Program zajistí Dóza
VM. ZO bere na vědomí 8 Hlasy.
d) ZO projednalo obecní výlet do Znojma a vinného sklepa. Termín a bližší informace budou
zveřejněny na stránkách obce. Schváleno 8 hlasy.
e) Seznámení s kácením dřevin u D1. ZO bere na vědomí 8 hlasy.
13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.
Dne 25. 1. 2017 v Petrávči.
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