
                                  USNESENÍ č. 9/2015 
 

 

             Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 9. 9. 2015 v 18.00 hodin                              
           za účasti veřejnosti  

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

                Jiří Kotek, Petr Novotný, 
 

  Omluveni: Jiří Kratochvíl, Jan Havliš, 
 

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) Projednání Smlouvy o vložení majetku do hospodaření SVK Žďársko – kanalizace v obci 

8) Projednání Právní odpovědností zastupitelů a pojistné podmínky 

9) Projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 247 o výměře asi 800m2 p. Zdeňku Kosourovi 

10) Projednání zadání projektu na sociální zařízení v Kulturním domě 

11) Projednání koupě pozemků na komunikaci Doubky parcel 23/1 – 417m2, 30 – 205m2,               

32 – 829m2, 36 – 28m2, 37 – 2m2, 39 – 226m2, 55 – 642m2, 597/4 – 208m2 

12) Projednání koupě kompostéru pro občany na zahrady 

13) Projednání zimní údržby komunikace v obci a pověření k podpisu smlouvy 

14) Diskuse 

15) Závěr 

K bodu:  
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 

 
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří kotek a Jiří Bednář, zapisovatel: Martina Kratochvílová   

     Schváleno 7 hlasy. 
 

3) Program jednání ZO. Schváleno 7 hlasy. 
 

4) Úkoly se průběžně plní. 
 

5) Předseda finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s činností výboru.  Zastupitelstvo 
obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy. 

       Předseda kontrolního výboru Jiří Bednář zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výboru  
       neshledal žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy.  
 

6)  ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření. Schváleno 7 hlasy. 
 
7) ZO projednalo Smlouvu o vložení majetku do hospodaření SVK Žďársko a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. Schváleno 7 hlasy 



 
8) ZO projednalo Právní odpovědnost zastupitelů a pojistné podmínky. ZO rozhodlo o odložení 

tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva obce. Schváleno 7 hlasy.  
  

9) ZO projednalo žádost o odkoupení pozemku p.č. 247 o výměře asi 800m2 p. Zdeňku Kosourovi        
za cenu 70Kč/m2

 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Schváleno 7 hlasy.  
 

10) ZO projednalo zadání projektu na sociální zařízení v Kulturním domě. ZO souhlasí s vypracováním 

projektu na sociální zařízení v kulturním domě. Schváleno 7 hlasy. 

 

11) ZO projednalo koupě pozemků na komunikaci Doubky parcel 23/1 – 417m2, 30 – 205m2 ,               

32 – 829m2, 36 – 28m2, 37 – 2m2, 39 – 226m2, 55 – 642m2, 597/4 – 208m2 a Kupní smlouvy a 

pověřuje k podpisu smlouvy místostarostu a starostu. Schváleno 7 hlasy. 

12) ZO projednalo koupě kompostéru pro občany na zahrady. ZO souhlasí s koupí kompostéru pro 
občany a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Schváleno 7 hlasy. 

 

13) ZO projednalo zimní údržbu komunikace v obci a doporučuje Davida Janštu, Údržbou silnic              
Velké Meziříčí a pověřuje starosty k podpisu smlouvy. Schváleno 7 hlasy. 

 

14) Diskuse:  a) Starosta seznámil ZO se stavem investic obce. ZO bere na vědomí 7 hlasy. 
                                  b) Starosta seznámil ZO s dokončenými projekty obce. ZO bere na vědomí 7 hlasy.  

                    c) Starosta seznámil ZO s možností dokoupení laviček a stolů ke kulturnímu domu. ZO bere  na   

                         vědomí 7 hlasy.  

d) Projednání kulturní akce – podzimní návštěva divadla v Brně, více informací na internetových    

stránkách obce a úřední desce. ZO bere na vědomí 7 hlasy.  

 

15) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast. 

 

 
 
 

  
                                                                                                                                                                           

 Dne 9. 9. 2015  

Vyvěšeno: 9.9.2015                  Sňato: 
 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 


