
                                     USNESENÍ č. 5/2019 
 

 
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 17.7. 2019 v 18.30 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

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

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 4,5,6, 
7) Projednání ořezání lípy a doubků 
8) Projednání opravy čekárny na návsi - nátěry 
9) Projednání Smlouvy na oplocení parku 
10) Projednání sponzorského daru – Sociální služby města Velké Meziříčí 
11) Projednání dodatku ke smlouvě o komunikaci přes obec 
12) Projednání smlouvy SSL, FLEXI 
13) Projednání nákupu kontejneru na tříděný sběr 
14)   Diskuse 
15) Závěr 

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

Schváleno 6 hlasy. 
        3)   Program jednání ZO. Schváleno 6 hlasy. 
        4)   Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 6 hlasy.  
        5)   Pověřený člen finančního výboru seznámil přítomné s činností výboru.                

       Pověřený člen Kontrolního výboru seznámil přítomné s činnosti výboru. Zkontroloval plnění 
úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu 
na vědomí 6 hlasy.   

6) ZO projednalo změnu rozpočtových opatření 4,5,6. Schváleno 6 hlasy. 
7) ZO projednalo ořez lípy a doubku (suchých větví) a bude kontaktovat pana Slámu od kterého má 

nabídku. ZO pověřuje starostu obce jednáním a případným podpisem smlouvy. Schváleno 6 hlasy. 
8) ZO projednalo opravu čekárny na návsi – nátěry. Starosta předložil jednu nabídku a seznámil ZO, 

že čeká na další nabídku. ZO souhlasí s opravou čekárny a pověřuje starostu obce jednáním a 
podpisem smlouvy na opravu čekárny. Schváleno 6 hlasy. 

9) ZO projednalo Smlouvu na oplocení parku s firmou LAMARK a opravu zvětralé betonové hlavy s 
firmou Kapoun. ZO souhlasí s nabídkami a opravou parku, starosta seznámil přítomné, že na 
opravu parku je žádána dotace z kraje. Při opravě proběhnou úpravy parku zeleň – prořezání.  
Schváleno 6 hlasy.   

10) ZO projednalo sponzorský dar na auto pro sociální služby města Velké Meziříčí, projekt auto. 
Starosta seznámil přítomné s projektem a přeložil jim materiály, které k tomu dostal. ZO souhlasí 



se sponzorským darem do 15 000 CZK a pověřuje starostu obce jednáním a podpisem darovací 
smlouvy pro sociální služby města Velké Meziříčí. Schváleno 6 hlasy.  

11)  ZO projednalo dodatek ke smlouvě s firmou STRABAG na komunikaci přes obec více práce – 
zábradlí u čekárny, dopravní značení, nátěr opěrné zdi. Celková cena díla před začátkem prací 
byla 11 663 055,70 CZK bez DPH, aktuální cena díla v dodatku je 12 155 109,35 CZK bez DPH. 
Starosta doložil položkový rozpočet a vysvětlil kde a proč došlo k navýšení rozpočtu prací. 
Schváleno 6 hlasy. 

12) ZO projednalo smlouvu na služby SSL, FLEXI. ZO souhlasí s používáním SSL, FLEXI. Schváleno 6 
hlasy. 

13) ZO projednalo koupě kontejneru na tříděný sběr – rozšíření sběrných míst, jak stará část obce, 
tak nová část obce Petráveč. Jedná se o nové kontejnery na plast, papír a sklo. ZO souhlasí 
s nákupem nových kontejnerů pro obce a pověřuje starostu obce nákupem kontejneru na 
tříděný odpad. Schváleno 6 hlasy. 

14) Diskuse: a) Po dokončení komunikace obce bude smírčí kámen navrácen na původní místo – 
poblíž autobusové zastávky.  ZO bere na vědomí 6 hlasy. 
b)  Starosta seznámil přítomné s úpravou cest v okolí řeky – návoz recyklátu a zpevnění cesty, 
její úprava. Schváleno 6 hlasy.  
c) ZO projednalo žádost p. Špačka na úpravu cesty u jeho plotu. Po ZO bude ověřen stav cesty a 
navrženo řešení dané situace. Schváleno 6 hlasy. 
d) ZO projednalo žádost p. Špačkové o úpravu horního parčíku a veřejné plochy v blízkosti jejich 
domu – prořez stromů, posečení trávy, úprava prostoru. ZO souhlasí s úpravou prostoru. 
Schváleno 6 hlasy.  

15) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast. 

                                                                                                                                                  
 Dne 17.7.2019 v Petrávči.   

 

 

 

Vyvěšeno: 17.7.2019                   
 
Sňato: 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 
 
 

 

 


