
                                     USNESENÍ č. 2/2018 
 

 
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 19.12. 2018 v 18.00 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

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

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 13,14 

7) Projednání – schválení Střednědobého výhledového plánu obce Petráveč na rok 2023, 2024 

8) Projednání pronájmu KD 

9) Projednání a navržení inventurní komise 

10) Projednání žádosti a schválení Smluv na Finanční podporu sportovcům, asociacím a spolkům 

11) Projednání dohod o provedení práce 

12) Projednání a schválení Rozpočtu obce na rok 2019 

13)   Diskuse 

14) Závěr 

K bodu:  
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
2) Ověřovatelé zápisu: Jaromír Balák a Jiří Bednář, zapisovatel: Bc. Jiří Kratochvíl  

Schváleno 8 hlasy. 
3) Program jednání ZO. Schváleno 8 hlasy. 
4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 8 hlasy.  

        5)   Pověřený člen finančního výboru Jaromír Balák 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 8 hlasy.   

6)    ZO projednalo změnu rozpočtových opatření 13,14.  Schváleno 8 hlasy. 

7) ZO projednalo Střednědobý výhledový plán obce Petráveč na roky 2023 a 2024. Schváleno   hlasy. 

8) ZO projednalo pronájem KD. KD bude pronajímán za následujících podmínek: 

- cena pronájmu je stanovena ve výši 500,-Kč s vratnou kaucí ve výši 2000,-Kč, která bude 

vrácena v případě řádného úklidu a uvedení do stavu při výpůjčce; 

- klíče si nájemce vyzvedne ve středu v úředních hodinách 

- předání KD po akci proběhne následující středu v úředních hodinách 

- o výpůjčce bude sepsána smlouva a zodpovědná osoba za řádné předání a převzetí Kd ze 

strany pronajímatele (obce) je Antonín Novotný – místostarosta . Schváleno 8 hlasy 

9) ZO projednalo složení inventurní komise. Schváleno 8 hlasy.  

10) ZO projednalo žádosti o finanční podporu a schválilo smlouvy dle předloženého rozpisu.  

Schváleno 8 hlasy.  



11)  ZO projednalo Dohody o provedení práce pro obec s účinnosti od 1.1.2019 a to Bc. Jiří 

Kratochvíl, Jiří Bednář, Martina Kratochvílová, Jaromír Balák, Petr Zezula, Tomáš Večeřa, Petr 

Urban, Antonín Novotný, Jiří Malec, Pavel Kratochvíl. Schváleno 8 hlasy. 

12)  ZO projednalo Rozpočet obce Petráveč na rok 2019, který byl zveřejněn na úřední desce obce. 

ZO schvaluje tento rozpočet, jako platný pro rok 2019 (závazný ukazatel paragraf). ZO zmocňuje 

starostu obce k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2018 u těch paragrafů, u nichž 

by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným, rovněž v oblasti příjmů schválení 

těchto příjmů, které budou realizovány od posledního zasedání zastupitelstva obce do konce 

roku 2018 (k 31.12.2018). Rozpočtová opatření budou předložena ke schválení ZO na jejich 

nejbližším zasedání.  Schváleno 8 hlasy. 

13) Diskuse:  

a) Byl zakoupen nový sypač za traktor pro obec. 

b) Byl projednán návrh na nákup vybavení do KD – sporák, lednice vysoká, lednice s mrazákem 

nízká, mikrovlnná trouba. ZO pověřilo starostu se zajištěním cenové nabídky do příštího jednání 

ZO. Schváleno 8 hlasy.  

c) P. Vrána přednesl žádost o úpravu osvětlení – sklopení nových LED světel. Starosta přislíbil 

nápravu na začátku jara 2019. 

14) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast a popřál všem pěkné prožití svátků 

vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody v Novém roce 2019. 

        
             
 
                                                                                                                                                  
 Dne 19.12.2018 v Petrávči.   

 

 

 

Vyvěšeno: 19.12.2018 
                   
 
Sňato: 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 
 
 


