USNESENÍ č. 22/2017
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 31. 5. 2017 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti.
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová, Jiří Kratochvíl
Jiří Bednář, Jiří Kotek, Jaromír Balák,

Omluveni: Jan Havliš, Petr Novotný
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Zpráva finančního a kontrolního výboru k jednání
Seznámení se změnou k rozpočtovým opatřením 3,4,5,6,7,8,9,
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2016 spolu se
závěrečným účtem a účetní závěrkou
8) Projednání „Smlouvy o výpůjčce“ Naučná stezka
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 7 hlasy.
3) Program jednání ZO. Schváleno 7 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
5) Pověřený člen finančního výboru seznámil přítomné s činností výboru. Zastupitelstvo obce bere
zprávu na vědomí 7 hlasy.
Pověřený člen kontrolního výboru Jiří Bednář seznámil přítomné s činností výboru. Kontrolní výbor
zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Zastupitelstvo
obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy.
6) ZO bylo seznámeno se změnou rozpočtového opatření za období 3,4,5,6,7,8,9, ZO souhlasí se
změnou rozpočtového opatření. Schváleno 7 hlasy.
7) ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2016 spolu se
závěrečným účtem a účetní závěrkou s výhradou, ve vedení účetnictví na sú 311 – odběratelé
pohledávka na nájemném z hospody, na sú 069 ostatní dlouhodobý finanční – výpis ze střediska
cenných papíru, na sú 909 - ostatní majetek zaúčtován zůstatek ve výši 9 316 026,-Kč . Chyby a
nedostatky byly odstraněny do 31. 5. 2017. Schváleno 7 hlasy.
8) ZO projednalo „ Smlouvu o výpůjčce“ za účelem naučné stezky. ZO navrhuje doplnit bod II.
Smlouvy o 4 bod, který zní: Půjčitel se zbavuje odpovědnosti za poškození informačních panelů a
mobiliáře a dále nenese odpovědnost za případné zranění. Schváleno 7 hlasy.
9) Diskuse a) Dětský den proběhne v sobotu 17.6.2017 v zábavním parku Fábula, informace budou
upřesněny na stránkách obce. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
b) Žádost o finanční příspěvek na Mezinárodní fotbalový turnaj – uctění památky našeho
občana Petra Muchy. ZO souhlasí s příspěvkem a pověřuje starostu obce předním

příspěvku. Schváleno 7 hlasy.
c) ZO projednalo návrh starosty obce na koupi rozkládacích stanů na sezónní a kulturní
akce, které obec pořádá. ZO souhlasí s koupí stanu a pověřuje starostu obce výběrem.
Schváleno 7 hlasy.
d) ZO projednalo návrh starosty obce na zakoupení Mikrovlnné trouby do výbavy sálu.
ZO nesouhlasí. Nebude zakoupeno. Schváleno 7 hlasy.
e) Sraz rodáků a přátel obce se uskuteční 24.6 a 25.6.2017. Sobota posezení u KD
s hudbou a občerstvením, neděle mše svatá u kapličky. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
f) ZO pověřuje P. Novotného zajištěním nabídky na novou čekárnu do místní části
Domky. Schváleno 7 hlasy.
10) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 31. 5. 2017 v Petrávči.
Vyvěšeno: 31. 5. 2017
Sňato:

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Místostarosta

…………………………...
Antonín Novotný

Obec Petráveč

