
                                     USNESENÍ č. 25/2017 
 

 
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 20.12. 2017 v 18.00 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Jiří Kratochvíl, Jan Havliš, Petr Novotný, Jiří Bednář,         
Martina Kratochvílová, Jiří Kotek, 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 rozpočtových opatření číslo 17,18,19 
7) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018 
8) Projednání pojištění K.D. 
9)   Diskuse 
10) Závěr 

K bodu:  
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Kratochvíl a Petr Novotný, 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 Jan Havliš seznámil přítomné s činností výboru.  Zastupitelstvo 

obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy. 
       Kontrolní výbor zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. 

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy.  
6)  ZO projednalo změnu rozpočtu dle předloženého návrhu opatření, ZO souhlasí se změnou 

rozpočtového opatření 17,18,19. ZO souhlasí 8 hlasy. 
7) ZO projednalo rozpočtu na rok 2018, který byl zveřejněn na úřední desce obce. ZO schvaluje tento 

rozpočet, jako platný pro rok 2018.ZO zmocňuje starostu obce k provedení rozpočtových opatření 
ke konci roku 2017 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 2017 (k 31.12.2017). Rozpočtová opatření 
budou předložena ke schválení ZO na jejich nejbližším zasedání. Schváleno 9 hlasy. 

8) ZO projednalo pojištění K.D. ZO navrhlo úpravy pojistky a pověřilo starostu obce zjištěním, zda je 
možné upravit pojistku o navržené změny a kalkulaci pojistky, na příští schůzi zastupitelstva obce 
budou změny projednány. Schváleno 9 hlasy. 

9) Diskuse: a) ZO projednalo žádost manželů Novákových o zpětný odkup pozemku, nebo přeprodej 
jiným zájemcům. ZO tento bod odkládá na příští jednání zastupitelstva obce, kde bude 
rozhodnuto o odkupu tohoto pozemku – jeho forma. Schváleno 9 hlasy.         
b) ZO projednalo nákup žaluzii do K. D. ZO souhlasí s nabídkou, kterou předložil starosta obce a ZO 
pověřuje starostu obce jednáním. Schváleno 9 hlasy.   
c) starosta seznámil přítomné s jubilanty za rok 2018. ZO bere na vědomí 9 hlasy. 
 



10)  Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast a popřál do nového roku 2018 hodně zdraví,    
štěstí a pohody.  

        
             
                                                                                                                                                  
 Dne 20.12.2017 v Petrávči.  

 

 

Vyvěšeno: 20.12.2017 
                   
 
 
Sňato: 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
  
 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


