USNESENÍ č. 5/2014
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 25. 2. 2015 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomno: 7 členů

Omluveno: 2 členi – Jaromír Balák, Petr Novotný

1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu jednání
4) Kontrola plnění úkolů
5) Projednání investic obce Petráveč
6) Projednání a schválení prodeje pozemku 273/52 p. A. Vobornému
7) Projednání žádosti o finanční příspěvek Centra Kociánka, pracoviště Březejc
8) Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o nakládání s odpady
9) Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2015, kterou se vydává požární řád obce
10) Projednání Dohody o budoucí spolupráci – zajištění svozu bioodpadů
11) Projednání prodeje a směny pozemků v Kú. Petráveč – paní Macková dle GO plánu
12) Diskuse
13) Závěr
K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu Jiří Bednář a Jiří Kratochvíl, zapisovatel: Martina Kratochvílová
Schváleno 7 hlasy.
3) Program jednání ZO. Schváleno 7 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní.
5) ZO bylo seznámeno panem Bohoušem Homolou o možnosti pojištění zastupitelů obce, budou
předloženy další nabídky na pojištění ZO, které budou projednány na další schůzi ZO.
ZO bylo dále seznámeno panem Mgr. Marianem Haláskem o další možnosti financování,
předložil nabídky možností investování s firmou WSM.
ZO vzalo na vědomí 7 hlasy.
6) ZO projednalo žádost o prodej pozemku p.č. 273/52 p. A. Voborného, ZO rozhodlo o přesunu
hlasování tohoto bodu na další schůzi ZO z důvodu nedostatečného počtu hlasů pro schválení.
Pro 4 hlasy, zdržel se 1 hlas a proti 2 hlasy.
7) ZO projednalo žádost o finanční příspěvek Centra Kociánka, pracoviště Březejc. ZO rozhodlo o
přidělení příspěvku centru Kociánka 4000 Kč. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Schváleno 7
hlasy.
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8) ZO projednalo Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o nakládání s odpady Tato vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1.4.2015. Schváleno 7 hlasy.
9) ZO projednalo Obecně závazné vyhlášky č.2/2015, kterou se vydává požární řád obce. Tato
vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení. Schváleno 7 hlasy.

10) ZO Projednalo Dohodu o budoucí spolupráci, zajištění svozu bioodpadů dle vyhlášky 1/2015. ZO
souhlasí s dohodou o budoucí spolupráci a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Schváleno 7 hlasy.
11) ZO projednalo návrh prodeje a směny pozemků paní Mackové jedná se o p.č. 595/1, st.16,
595/1PK, 597 PK, 43/2. ZO souhlasí se směnou a prodejem pozemků a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy. Schváleno 7 hlasy.
12) Diskuse: a) ZO bylo seznámeno s průběhem prací na budování kanalizace obce. ZO bere na
vědomí 7 hlasy.
b) Dětský karneval – byl schválen Klaun – šašek na 1.3.2015. ZO bylo seznámeno s detaily
akce. ZO bere na vědomí 7 hlasy
c) Projednání spádovosti obce k základním školám. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
d) starosta seznámil ZO s návrhem na výběrové řízení – na opravu komunikace v obci
Petráveč – lokalita Letná. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
e) P. Kratochvílová podala návrh na opravu WC v místní hospodě. Bude projednáno na další
schůzi ZO. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast na schůzi.

Dne 25.2.2015
Vyvěšeno: 25.2.2015

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Sňato:

Místostarosta

Obec Petráveč

…………………………...
Antonín Novotný
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