
 

                                     USNESENÍ č. 6/2019 
 

 
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 16.10. 2019 v 18.00 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

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

Omluveni: Petr Zezula, Jaromír Balák, Jiří Kratochvíl 
 

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 7,8,9, 
7) Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene E.ON 
8) Projednání prodeje pozemků z par. 595/1 část 595/8 – 31m2 a 620 část 620/2 – 16m2 za 

3 290,-Kč p. Ladislavu Homolovi 
9) Projednání změny katastrální hranice Petráveč – Dolní Radslavice a chválení Smlouvy 
10) Projednání Darovací smlouvy na kompostéry 
11)   Diskuse 
12) Závěr 

K bodu:  
1)   Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
2)   Ověřovatelé zápisu: Petr Urban a Jiří Bednář, 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.  

        ZO bere zprávu na vědomí 6 hlasy.   
6) ZO projednalo změnu rozpočtových opatření 7,8,9. Schváleno 6 hlasy. 
7) ZO projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a  

pověřuje starostu obce jednáním a podpisem smlouvy. Schváleno 6 hlasy.                                                             
8) ZO projednalo Projednání prodeje pozemků z par. 595/1 část 595/8 – 31m2 a 620 část 620/2 – 

16m2 za 3 290,-Kč p. Ladislavu Homolovi. ZO souhlasí s prodejem pozemků za danou cenu a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Schváleno 6 hlasy.  

9) ZO projednalo změnu katastrální hrance mezi obci Petráveč – Dolní Radslavice a města Velké 
Meziříčí a Smlouvu o změně Katastrální hranice mezi obcemi a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy. Schváleno 6 hlasy.  

10)  ZO projednalo uzavření Darovací smlouvu na kompostéry s Mikroregionem Velkomeziříčsko-
Bítešsko. ZO souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Schváleno 6 hlasy. 

 



11)  Diskuse: 
a) ZO projednalo nabídku na vytvoření pasportu komunikací obce Petráveč. Tento bod                     

byl odročen na další schůzi ZO Petráveč. Schváleno 6 hlasy. 

                      b)  Starosta přednesl zprávu z dílčího hospodaření obce Petráveč – nebyly zjištěny chyby   
                            a nedostatky. ZO bere na vědomí 6 hlasy.  
                       c) Starosta seznámil ZO s pracemi firmy Strabag – práce nad rámec (obrubníky,                 
                            stanoviště pro kontejnery). ZO bere na vědomí 6 hlasy.  
                       d) ZO projednalo možnost instalace radaru na komunikaci – radar na měření rychlosti.   
                            E. ON nechce povolit instalaci radaru na svůj sloup. ZO pověřuje starostu zjištěním  
                            dalších možností. Schváleno 6 hlasy.  
                        e) ZO projednalo úpravu cesty v lokalitě Žleb – zavezení, urovnání, uválení, kompletní  
                            úprava cesty z důvodu havarijního stavu cesty. Schváleno 6 hlasy.  
                         f) ZO projednalo možnost novoročního ohňostroje. ZO souhlasí a pověřuje starostu obce   
                               zajištěním ohňostroje v hodnotě cca 10 000 Kč. Ohňostroj bude 1.1.2020 a čas bude   
                               upřesněn. Schváleno 6 hlasy.  

12) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast. 

                                                                                                                                                  
 Dne 16.10.2019 v Petrávči.   

 

 

 

Vyvěšeno: 16.10.2019                   
 
Sňato: 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 
 
 

 

 


