
                                  USNESENÍ č. 10/2015 
 

 

             Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 11. 11. 2015 v 18.00 hodin                              
           za účasti veřejnosti  

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

                     Jiří Kotek, Jiří Kratochvíl, Jan Havliš 
 

  Omluveni:  Petr Novotný  
 

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 a schválení „Pokyny pro obsluhu dešťové kanalizace“ v obci 

8) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 

9) Projednání Právní odpovědností zastupitelů a pojistné podmínky 

10) Projednání Zprávy dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2015 

11) Projednání koupě pozemků na komunikaci Letná parcela 315/6 – 222m2, 315/7 – 27m2,   

323/1 PK díl v – za 18 270,-Kč Prachař 

12) Projednání prodeje pozemku Letná parcela 591/3 – 156m2 za 10 920,- Kč - Jasanský 

13) Projednání odstoupení od Kupní smlouvy manželé Činčerovi 

14) Projednání prodeje pozemku p.č.273/33 o výměře 750m2 za cenu 412 500,-Kč p. Martin Pavlát 

15) Projednání žádosti p. Trojana o vybudování chodníku v Petráveč Domky 

16) Projednání rozvoje obce „ Strategický plán rozvoje obce“ 

17) Diskuse 

18) Závěr 

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

 
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Kratochvíl a Jan Havliš, zapisovatel: Martina Kratochvílová   

     Schváleno 8 hlasy. 
 

3) Program jednání ZO. Schváleno 8 hlasy. 
 

4) Úkoly se průběžně plní. 
 

5) Předseda finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s činností výboru.  Zastupitelstvo 
obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy. 

       Předseda kontrolního výboru Jiří Bednář zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výboru  
       neshledal žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy.  
 

6)  ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření. Schváleno 8 hlasy. 
 
7) ZO projednalo „Pokyny pro obsluhu dešťové kanalizace“ v obci. Schváleno 8 hlasy. 



 

8) ZO projednalo návrhu rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na internetových 
stránkách obce. Schváleno 8 hlasy. 

 
9) ZO projednalo Právní odpovědnost zastupitelů a pojistné podmínky. ZO projednalo nabídku Právní 

odpovědnosti zastupitelů a pojistné podmínky. ZO bere na vědomí a nesouhlasí s uzavřením 
smlouvy. Schváleno 8 hlasy.  

 
10) ZO bylo seznámeno se Zprávou dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2015.                                 

ZO bere na vědomí 8 hlasy. 

  
11) ZO projednalo koupě pozemků na komunikaci Letná od p. Prachaře, parcela 315/6 – 222m2, 315/7 

– 27m2, 323/1 PK díl v za 18 270 Kč. ZO souhlasí s koupí pozemků a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy. Schváleno 8 hlasy.  

 
12) ZO projednalo prodej pozemku na Letné parcela 591/3 – 156m2 za 10 920,- Kč manželům  

Jasanským. ZO souhlasí s prodejem a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Schváleno 8 hlasy. 

 

13) ZO projednalo odstoupení od Kupní smlouvy manželů Činčerových zapomínek, že uhradí náklady 

vynaložené náklady s kupní smlouvou to je 4.800,-Kč. Ta to částka bude odečtena od zaplacené 

zálohy 70.300,-Kč na základě vystavené faktury. Schváleno 8 hlasy. 

14) ZO projednalo prodej pozemku p.č.273/33 o výměře 750m2 za cenu 412 500,-Kč                                
p. Martinu Pavlátovi. ZO souhlasí s prodejem a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
Schváleno 8 hlasy. 

 

15) ZO projednalo žádost p. Trojana o vybudování chodníku v Petráveč Domky. ZO pověřuje starostu 
obce jednáním na silničním úřadě VM o možnosti vybudování chodníku a k jednání s krajem 
Vysočina o bezúplatném převodu pozemku pro výstavbu chodníku. Schváleno 8 hlasy. 

 

16) ZO projednalo předložený návrh a doplnilo „ Strategický plán rozvoje obce“. Plán bude projednán 
na další schůzi ZO. Schváleno 8 hlasy. 

 

17) Diskuse:  a) Známky na popelnice – k vyzvednutí v úředních hodinách obce. ZO bere na vědomí 8    
                                      hlasy.  
  b) Starosta seznámil ZO s projekty obce. Projednání návrhu projektu na opravu kulturního  

 domu – cenová nabídka, budou osloveni další projektanti. Projekty budou projednány  
 na příští schůzi zastupitelstva obce. ZO bere na vědomí 8 hlasy. 

c) ZO projednalo návrh na zvýšení smluvní pokuty při odstoupení od kupní smlouvy 
převodu vlastnictví k nemovitosti. ZO navrhuje částku 10 000Kč.  Schváleno 8 hlasy.  
d) Starosta seznámil ZO s možností kotlíkových dotací pro kulturní dům. ZO bere na vědomí 

8 hlasy. 

  e) Starosta seznámil ZO a přítomné se stavem investic obce. ZO bere na vědomí 8 hlasy.  
  f) Mikulášská nadílka proběhne v obci 5.12.2015. Další informace budou ještě doplněny. ZO   

                                   bere na vědomí 8 hlasy. 

 

 

 

 

 



18) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast. 

  
                                                                                                                                                                     
 Dne 11.11. 2015  

Vyvěšeno: 11.11.2015                   
 
Sňato: 
 
 
 
 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 


