
                                  USNESENÍ č. 13/2016 
 

 

             Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 6. 4. 2016 v 18.00 hodin                              
           za účasti veřejnosti  

                                                                                                                                                                                                                            
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová,                                                                                                             

                     Jiří Kotek, Jiří Kratochvíl, Jan Havliš, Petr Novotný, 
 

  Omluveni: Jaromír Balák, Jiří Bednář   
 

1) Zahájení                    

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu jednání 

4) Kontrola plnění úkolů 

5) Zpráva o finanční investici WSM po roku 

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru k jednání 

7) Projednání změny rozpočtového opatření 

8) Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2015 spolu se 

závěrečným účtem a účetní závěrkou  

9) Projednání Dohody o prostorovém uspořádání staveb s SVK Žďársko 

10) Seznámení s projektem na vytápění KD 

11) Seznámení s projektem na přístavbu sociálního zařízení v KD 

12) Diskuse 

13) Závěr 

K bodu:  
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Kotek a Jan Havliš, 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) M. Halásek seznámil přítomné se zprávou o výnosech - finanční investicí WSM po roku. ZO 

rozhodlo o další investici do WSM. Schváleno 7 hlasy.  
ZO rozhodlo o investici do WSM a pověřuje starostu obce jednáním se zástupcem firmy a pověřuje 
podpisem smlouvy. Schválená investice 41 600 USD. Schváleno 7 hlasy.  

6) Pověřený člen finančního výboru Bc. Jan Havliš seznámil přítomné s činností výboru.  
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy. 

       Kontrolní výbor zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy.  

7)  ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření. Schváleno 7 hlasy. 
8) ZO Projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2015 spolu se 

závěrečným účtem a účetní závěrkou s výhradou, ve vedení účetnictví na 031 – Pozemky kde byly 

nedostatky v evidenci majetku. Chyby a nedostatky byly odstraněny do 30. 3. 2016.  Schváleno 7 

hlasy. 

9) ZO projednalo návrh Dohody o prostorovém uspořádání staveb s SVK Žďársko na výstavbu 

veřejného osvětlení a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Schváleno 7 hlasy. 

10) ZO bylo seznámeno s projektem na vytápění KD. ZO schválilo podání žádosti na zateplení KD 

(dotace) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Schváleno 7 hlasy. 



11) ZO bylo seznámeno s projektem na přístavbu sociálního zařízení v KD. ZO souhlasí s projektem na 

přístavbu sociálního zařízení v KD a podáním výběrového řízení na dodavatele. Schváleno 7 hlasy.  

12) Diskuse:  a) Starosta seznámil ZO s možností dokoupení laviček – setů. ZO souhlasí s nákupem 4 setů.   
   Schváleno 7 hlasy.   
  b) Proběhne pálení čarodějnic 30. 4. 2016, u Lípy. Další informace budou zveřejněny na        
               internetových stránkách obce. Schváleno 7 hlasy. 
  c) Od pátku bude přistavený kontejner před kulturním domem. ZO bere na vědomí 7 hlasy.  
  d) Dětský den – ZOO Zlín, dětský den proběhne v sobotu 18. 6. 2015 – více informací   
                                    průběžně na internetových stránkách obce. Schváleno 7 hlasy.     

      e) Žádost o dokoupení kontejneru na sklo – místní část Letná. Kontejnery na sklo, papír   
    Petráveč u Špačků. Schváleno 7 hlasy.  

        f) Starosta seznámil ZO a veřejnost s plánovaným chodníkem Petráveč – Domky. ZO bere   

            na vědomí 7 hlasy.  

 
        12) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.  
        
             
                                                                                                                                                  
 Dne 6. 4. 2016 v Petrávči.  

 

 

Vyvěšeno: 6. 4. 2016 
                   
 
 
Sňato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
  
 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 


