USNESENÍ č. 4/2019
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 24.4. 2019 v 18.30 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Petr Zezula, Jiří Bednář,
Martina Kratochvílová, Tomáš Večeřa, Jiří Kratochvíl
Omluveni: Jaromír Balák, Petr Urban
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
Projednání změny rozpočtových opatření 1, 2, 3
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 spolu se
Závěrečným účtem a účetní závěrkou
8) Projednání žádosti pana Jiřího Kotka na úpravu vjezdu
9) Projednání žádosti pana Špačka na úpravu cesty
10) Projednání výtisku obecní kroniky
11) Projednání organizace konání čarodějnic
12) Diskuse
13) Závěr

K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu: Tomáš Večeřa a Jiří Bednář, 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.
Předseda Kontrolního výboru Jiří Bednář seznámil přítomné s činnosti výboru. Zkontroloval
plnění úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere
zprávu na vědomí 7 hlasy.
6) ZO projednalo změnu rozpočtových opatření 1, 2, 3. Schváleno 7 hlasy.
7) ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 spolu se
Závěrečným účtem a účetní závěrkou kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Schvaluji
s výrokem bez výhrad. Schváleno 7 hlasy.
8) ZO projednalo žádost pana Jiřího Kotka na úpravu vjezdu. ZO v minulých letech souhlasilo
s vybudováním kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukce kanalizace. Náklady na úpravu
výkupu ale nesl vlastník doposud. V uvedeném případě vedl výkop v zeleném pásu a nedošlo
k zásahu do asfaltového povrchu. V rámci rekonstrukce komunikace bude automaticky
vyasfaltován vjezd v úseku od obrubníku silnice. Nelze provádět investiční akce na soukromém
pozemku z veřejných prostředků. Schváleno 7 hlasy
9) ZO projednalo žádost pana Josefa Špačka. V minulých letech došlo k úpravám polní cesty na p. č.
593 navezením recyklátu v řádech desítek centimetrů s přihlédnutím k odsazení od sousedního

pozemku p. č. 49/2. Obec neplánuje žádné další investice na uvedené cestě a považuje stávající
stav za vyhovující vzhledem k účelu cesty a použití této komunikace. Schváleno 7 hlasy.
10) ZO projednalo výtisk kroniky obce. ZO projednalo předložené nabídky na tisk kroniky, rozhodlo
odeslat ještě jednu poptávku na firmu. Jednáním na tisk kroniky pověřena Martina
Kratochvílová. Další nabídky budou srovnány. Schváleno 7 hlasy.
11) ZO projednalo organizaci konání pálení čarodějnic 30.4.2019, akce bude zahájena v úterý
v 18:00 hodin na hřišti a okolí kulturním domu. Schváleno 7 hlasy.
12) Diskuse: a) ZO projednalo zrušení účtu u Fio banky. ZO souhlasí se zrušením účtu u Fio banky a
pověřuje starostu obce jednáním o zrušení účtu u Fio banky. Schváleno 7 hlasy.
b) ZO projednalo nabídku na výrobu a montáž přístřešku v obci Petráveč – nabídka Vít
Rozmarín. ZO schvaluje nabídku na vybudování a montáž přístřešku v obci Petráveč a pověřuje
starostu obce jednáním s Vítem Rozmarínem. Schváleno 7 hlasy.
c) ZO projednalo návrhy na dětský den – zábavní parky. ZO pověřuje Martinu Kratochvílovou
výběrem parku a data podle kapacit parku. Veškeré informace budou zveřejněny na úřední
desce obce. Schváleno 7 hlasy.
13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.
Dne 24.4.2019 v Petrávči.
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