USNESENÍ č. 6/2014
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 25. 3. 2015 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomno: 8 členů

Omluveno: 1 člen – Jiří Bednář

1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu jednání
4) Kontrola plnění úkolů
5) Projednání investic obce Petráveč a pojištění
6) Projednání a schválení prodeje pozemku 273/52 p. A. Vobornému
7) Projednání změny rozpočtu – SVK členství, Mikroregion VM-B
8) Projednání prodeje pozemku p. č. 273/33 - 750 m2 p. Švejdovi
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu Jaromír Balák a Jiří Kotek, zapisovatel: Martina Kratochvílová
Schváleno 8 hlasy.
3) Program jednání ZO. Schváleno 8 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní.
5) ZO bylo seznámeno panem Mgr. Marianem Haláskem o možnosti financování obce s firmou
WHS a odpověděl na dotazy zastupitelů obce ohledně financování obce.
a) ZO hlasovalo o investování s firmou WHS – Pro 7 hlasů, Zdržel 1hlas. Schváleno 7 hlasy.
b) ZO rozhodlo o výši investice 500 000Kč – schváleno 8 hlasy. ZO rozhodlo o financování
ve výši 500 000Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a kontrolou garancí ve
smlouvě. Průběžně bude probíhat kontrola vedení účtu na dalších zasedáních
zastupitelstva obce.
c) P Bohumil Homola seznámil ZO s dalšími možnostmi pojištění obce a pojištěním
zastupitelů obce. ZO bere na vědomí 8 hlasy.
d) ZO projednalo návrh změny pojištění obce u společnosti Kooperativa. ZO souhlasí
s navrženou aktualizací smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu změny.
Schváleno 8 hlasy.
ZO projednalo návrh pojištění – Pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce u
společnosti Kooperativa a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy. Schváleno 8
hlasy.

6) ZO projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 273/52 p. A. Voborného. ZO rozhodlo o prodeji
pozemku p. č. 273/52 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro 5 hlasy, zdržel se 3 hlasy. Schváleno 5 hlasy.

7) ZO bylo seznámeno se změnou rozpočtu SVK členství, mikroregion VM – B. ZO projednalo změnu
rozpočtu dle opisu rozpočtových opatření. Schválilo 8 hlasy
8) ZO projednalo návrh prodeje pozemků p. č. 273/33 – 750m2 p. Švejdovi a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy a dodržením stavebních regulativ. Schváleno 8 hlasy.
9) Diskuse: a) ZO bylo seznámeno se situací na SVK Žďársko, volba předsedy svazku. ZO pověřuje
starostu o hlasování pro zřízení funkce neuvolněného předsedy/předsedkyně SVK Žďársko.
Schváleno 8 hlasy.
b) ZO souhlasí s umístěním sídla SDH Petráveč na adrese Petráveč 40, majitelem nemovitosti je Obec
Petráveč. Schváleno 8 hlasy.

c) ZO souhlasí s akcí – pálení čarodějnic, která se bude konat 30. 4. 2015. Detaily akce budou
domluveny na další schůzi zastupitelstva obce. Schváleno 8 hlasy.
d) P. Kratochvílová předložila žádost o výměnu ventilů vody na pisoárech, předpokládaná cena
10 000Kč, podrobný návrh bude předložen před realizací starostovi obce. Do sálu v kulturním
domě bude pořízen ohřívač vody. Schváleno 8 hlasy.
e) ZO bylo seznámeno s rozhodnutím o dopravním značení v místní části Letná. ZO bere na
vědomí 8 hlasy.
f) Starosta seznámil ZO se stavem průběhu prací na kanalizaci obce. ZO bere na vědomí 8 hlasy.
10) Starosta ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast na schůzi.

Dne 25.3.2015
Vyvěšeno: 25.3.2015

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Sňato:

Místostarosta

Obec Petráveč

…………………………...
Antonín Novotný
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