
 

                                     USNESENÍ č. 11/2020 
 

 
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 10.6. 2020 v 18.00 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová, Tomáš Večeřa, Jiří Kratochvíl,                       
                  Petr Urban, Jaromír Balák, Petr Zezula, Jiří Bednář 
  

Omluveni: 
 

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 3 
7) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 spolu se 

závěrečným účtem a účetní závěrkou 
8) Projednání pravomoc Starosty - úpravy rozpočtu, rozpočtových příjmů a výdajů k doplnění 

směrnice 1/2016 
9) Projednání žádosti o podporu provozu linky bezpečí 
10) Projednání smlouvy na zhotovitele na Pergolu u KD a uzavření smlouvy 
11) Projednání smlouvy na příspěvek na dopravní obslužnost Kraj Vysočina 
12)  Diskuse 
13) Závěr 

K bodu:  
1)   Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
2)   Ověřovatelé zápisu: Petr Zezula, Jiří Kratochvíl, zapisovatel: Martina Kratochvílová  

Schváleno 9 hlasy. 
        3)   Program jednání ZO. Schváleno 9 hlasy. 
        4)   Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 9 hlasy.  
        5)   Pověřený člen finančního výboru seznámil přítomné s činností výboru.  
               ZO bere zprávu na vědomí 9 hlasy.                

       Pověřený člen Kontrolního výboru seznámil přítomné s činnosti výboru. Zkontroloval plnění 
úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.  

        ZO bere zprávu na vědomí 9 hlasy.   
6) ZO projednalo změnu rozpočtové opatření 3. Schváleno 9 hlasy. 
7) ZO projednalo zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2019 spolu se 

závěrečným účtem a účetní závěrkou. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, bez výhrad. Schvaluji 
s výrokem bez výhrad. Schváleno 9 hlasy.  

8) ZO projednalo pravomoc starosty – úpravy rozpočtu, rozpočtových příjmů a výdajů k doplnění 
směrnice 1/2016 z věty částečnou pravomocí k provádění rozpočtových opatření na pravomoci 
provádění rozpočtových opatření do limitu 500 000 CZK. Schváleno 9 hlasy.  

9) ZO projednalo žádost o podporu provozu linky bezpečí. ZO rozhodlo, že tuto organizaci 
nepodpoří příspěvkem. Schváleno 9 hlasy.  



10) ZO projednalo výsledky výběrového řízení na pergolu KD – zhotovitel projektu. Starosta přednesl 
výsledek výběrové komise. Podle hodnotících kritérii výběrová komise vybrala jako zhotovitele 
p. Petra Novotného. ZO souhlasí s výběrem a pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem 
smlouvy s Petrem Novotným. Schváleno 9 hlasy. 

11) ZO projednalo smlouvu na příspěvek na dopravní obslužnost Kraje Vysočina. ZO se rozhodlo 
příspěvek neschválit, vyčká na další informace od mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko. 
Schváleno 9 hlasy.  

12) Diskuse: a) Starosta přednesl stanovisko na spádovost školek pro obec. ZO podá žádost na 
spádovost obce Petráveč a jejich dětí na možnost přijetí do školky ve Velkém Meziříčí.  
Schváleno 9 hlasy. 
b) Nákup dávkovačů na desinfekci a mýdlo do sálu v KD a do hospody. Starosta představil 
nabídku od firmy Maro. ZO souhlasí s nákupem dávkovačů. Schváleno 9 hlasy.  
c) Starosta přednesl žádost na opravu kanálu přes mostek lokalita Žleb. Celková úprava kanálu a 
mostku, v důsledku zvýšených srážek došlo k zanesení. Částečná úprava v lokalitě Žleb už 
proběhla – nutné opravy. ZO souhlasí s opravou kanálu a mostku – celková úprava, navežení 
kamenů, úprava propusku vody. Schváleno 9 hlasy.  
 

13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.  

 

 
                                                                                                        
 Dne 10.06.2020 v Petrávči.   

Vyvěšeno: 10.06.2020 
 
Sňato: 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 
 
 

 

 

 

 


