USNESENÍ č. 4/2014
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 28. 1. 2015 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomno:

8 členů

Omluveno: 1 člen

1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu jednání
4) Kontrola plnění úkolů
5) Projednání pojištění členů zastupitelstva obce Petráveč
6) Projednání a schválení prodeje pozemku 273/52 manželům Voborným
7) Projednání žádosti o stanovisko k stavebnímu záměru ES Trading
8) Projednání a schválení Dohody o prostorovém uspořádání staveb
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu Jiří Kotek a Jan Havliš, zapisovatel: Martina Kratochvílová
Schváleno 8 hlasy.
3) Program jednání ZO schváleno 8 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní.
5) ZO bylo seznámeno s pojištěním členů zastupitelstva obce společností FinMaro. A možností
investice obecních financí. ZO se zástupci firmy se dohodli, že p. Zeman pošle návrh, který bude
následně projednán a bude o něm rozhodnuto na dalších schůzích ZO. Schváleno 8 hlasy.
6) ZO projednalo žádost o prodej pozemku p.č. 273/52 manželům Voborným, ZO rozhodlo o
pozdržení prodeje a projednání tohoto bodu na příští schůzi z důvodu protinávrhu využití
stavební parcely p.č. 273/52. ZO schváleno 6hlasy, zdržel se 1hlas a proti 1hlas
7) ZO projednalo záměr ES Trading a pověřuje starostu obce ke sdělení kladného stanoviska obce,
schváleno 8 hlasy.
8) ZO projednalo Dohodu o prostorovém uspořádání staveb mezi SVK Žďársko, obcí Petráveč a
Vodárenskou a.s. na Veřejné osvětlení v k.ú. Petráveč na p.č. 273/57,273/54, 273/10, 256/2
a pověřuje starostu obce k podpisu dohody. Schváleno 8 hlasy.
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9) Diskuse: a) ZO bylo seznámeno s návrhem od firmy Strabag, a. s. na opravu místní komunikace
v místní části Letná, budou předloženy další nabídky. Schváleno 8 hlasy.
b) Starosta seznámil ZO s rozsudkem Krajského soudu o Vysokém mostu. ZO bere na
vědomí 8 hlasy.
c) Zhodnocení akce – divadelní představení Cyrano.
d) Dětský karneval – byl schválen Klaun – šašek, a pověřen jednáním je Jiří Kratochvíl, na
další schůzi budou projednání detaily akce a financování.
10) Starosta ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast na schůzi.

Dne 28.1.2015
Vyvěšeno: 29.1.2015

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Sňato:

Místostarosta

Obec Petráveč

…………………………...
Antonín Novotný
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