USNESENÍ č. 2/2014
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 19. 11. 2014 za účasti veřejnosti.
V 18.00 hodin
Přítomno: 8 členů

Omluveno: 1 členové

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Projednání změnových listů na akci „Kanalizace obce Petráveč“
Projednání Smlouvy o právu provést stavbu s firmou ZAME a.s.
Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ZAME a.s.
Projednání delegování zástupce obce podle § 84 plat. Zákona o obcích, starosty jako zástupce
obce Petráveč pro účasti na valných hromadách SVK Žďársko na období 2014 - 2018
9) Projednání podpisového práva za obec na vkladu do katastru nemovitostí (ověření podpisu)
10) Projednání a doplnění návrhu Rozpočtu na rok 2015 a jeho zveřejnění
11) Složení inventurní komise
12) Diskuse – Mikuláš
13) Závěr

K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu Martina Kratochvílová a Jan Havliš, zapisovatel: Božena Dresslerová
Schváleno 8 hlasy.
3) Program jednání ZO schváleno 8 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní.
5) ZO projednalo změnové listy na akci kanalizace obce Petráveč, byly projednány. Zástupce firmy
BUILDING centrum seznámil ZO s projektem změněných listů. ZO souhlasí se změním
změněných listů. Schváleno 8 hlasy
6) ZO projednalo Smlouvu o právu provést stavbu s firmou ZAME a.s. a navrhuje úpravu v článku IV
a článku V. ZO pověřuje starostu obce k vyjednání výše uvedených změn ve smlouvě a po jejím
doplnění souhlasí s uzavřením smlouvy. Pověřuje starostu obce s podpisem této smlouvy.
schválilo 8 hlasy.
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7) ZO projednalo pravidla pro zřizování služebností na majetku obce Petráveč, včetně příloh – vzor
smluv, ceníku úhrady. ZO schvaluje pravidla pro zřizování služebnosti na majetku obce Petráveč
č. 1 /2014, včetně vzorových smluv a ceníku úhrady. Tato pravidla byla schválena s účinností od
19.11.2014, schváleno 8 hlasy.

8) ZO projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebností s firmou ZAME a.s., a navrhuje
úpravu článku III v bodě 2 dle pravidel obce Petráveč pro zřizování služebnosti. ZO pověřuje
starostu obce k projednání změny smlouvy. ZO schvaluje takto upravenou smlouvu a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Schváleno 8 hlasy.
9) ZO projednalo delegování zástupce obce podle § 84plat.zákona o obcích, starosty jako zástupce
obce Petráveč pro účasti na valných hromadách SVK Žďársko na roky 2014 – 2018 a určuje za
jeho náhradníka místostarostu obce Antonína Novotného. Schváleno 8 hlasy.
10) ZO projednalo podpisové právo starosty na vklad do katastru nemovitostí. ZO schvaluje zřízení
podpisového práva starosty obce. Schválilo 8 hlasy.
11) ZO bylo seznámeno s návrhem Rozpočtu na rok 2015 a souhlasí s uveřejněním rozpočtu na
úřední desce. Schválilo 8 hlasy
12) ZO navrhuje do inventurní komise: Miloše Kratochvíla, Antonína Novotného, Jiřího Bednáře,
Jiřího Kotka. ZO souhlasí s navrženými členy inventurní komise. Schváleno 8 hlasy
13) Diskuse: a) občané obce z místní části Letná přednesli žádost o opravu komunikace. ZO je
seznámilo s plánovanou rekonstrukcí komunikace v průběhu roku 2015.
b) Mikuláš byly zakoupené dárkové balíčky pro děti do 15 let věku v obci.
c) SDH Petráveč předneslo požadavek na příspěvek VVH. ZO souhlasí 8 hlasy.
d) Paní Jasanská přednesla informaci o aktivitě domácího hospicu Vysočina, které působí
ve Velkém Meziříčí od září. Požádala o budoucí možný příspěvek na provoz.
e) Starosta obce přednesl cenovou nabídku od firmy Benáček (Radostín nad Oslavou) na
zřízení domovních přípojek za cenu 500 – 800 Kč/m. ZO doplňuje usnesení ČJ 24/2014
bod 7 a souhlasí s uzavřením smlouvy na realizaci domovních přípojek od firmy Benáček
za výše uvedené ceny, včetně materiálu. Schváleno 8 hlasy
14) Starosta ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast na schůzi.
15)
Dne 19.11.2014
Vyvěšeno: 20.11.2014

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Sňato:

Místostarosta

Obec Petráveč

…………………………...
Antonín Novotný
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