
                                     USNESENÍ č. 10/2020 
 

 
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 29.4. 2020 v 18.00 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

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

Omluveni: Petr Zezula, Jiří Bednář 
 

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 rozpočtových opatření 1,2 
7) Projednání vyřazení majetku – oplocení parku 
8) Projednání vložení majetku – komunikace, autobusová zastávka a oplocení parku 
9) Projednání nabídkové ceny na projekt oprava cesty 
10) Projednání a zadání výběrového řízení na Pergolu 
11) Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o odpadech 
12)   Diskuse 
13) Závěr 

K bodu:  
1)   Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
2)   Ověřovatelé zápisu: Petr Urban a Tomáš Večeřa, 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.  
               ZO bere zprávu na vědomí 7 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 7 hlasy.   
6) ZO projednalo změnu rozpočtového opatření 1,2. Schváleno 7 hlasy. 
7) ZO projednalo vyřazení majetku oplocení parku interní doklad č.1/2020. Schváleno 7 hlasy. 
8) ZO projednalo vložení majetku komunikace, autobusová zastávka a oplocení parku interní 

doklad č. 1/2020. Schváleno 7 hlasy.                                                            
9) ZO projednalo nabídku ceny na projekt oprava cesty. ZO schválilo cenovou nabídku na 

vypracování projektu – oprava cesty – komunikace Petráveč od p. Leoše Chatrného v hodnotě 
125 000 CZK. Schváleno 7 hlasy. 

10) ZO projednalo zadání výběrového řízení na Pergolu u kulturního domu. ZO se dohodlo na 
opětovném uveřejnění výběrového řízení s upřesněnými podmínkami výběrového řízení, termín 
realizace projektu do 31.10.2020. Schváleno 7 hlasy. 

11)  ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o stanovení systému shromažďování 
komunálních   odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petráveč.  
Schváleno 7 hlasy. 



12) Diskuse: a) Starosta předložil návrh na umístění kamery ke sběrnému místu tříděného odpadu 
servrovna v nové části obce, na podnět občanů. ZO projednalo návrh a souhlasí s pořízením 
kamerového systému. Schváleno 7 hlasy.  
b) Starosta navrhl úpravu zeleně kolem kulturního domu – zasazení stromu, úprava terénu před 
kulturním domem. ZO souhlasí a pověřuje starostu obce realizací. Schváleno 7 hlasy.  

13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast. 

                                
 
                                                                                                        
 Dne 29.04.2020 v Petrávči.   

Vyvěšeno: 29.04.2020 
 
Sňato: 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 
 
 

 

 

 


