
USNESENÍ č. 13/2020 
 

 
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 18.11. 2020 v 18.00 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

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

Omluveni: 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 rozpočtového opatření 7 
7) Projednání návrhu rozpočtu obce Petráveč na rok 2021 
8) Diskuse 
9) Závěr 

K bodu:  
 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil schůzi 
 2) Ověřovatelé zápisu: Tomáš Večeřa, Petr Zezula. Schváleno 8 hlasy. 
 Zapisovatel: Martina Kratochvílová. Schváleno 8 hlasy.  
 3) Program jednání. Schváleno 8 hlasy.  
 4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 8 hlasy.  
 5) Pověřený člen finančního výboru seznámil přítomné s činností výboru. ZO bere zprávu na vědomí 8   
                    hlasy.                
                   Pověřený člen Kontrolního výboru seznámil přítomné s činnosti výboru. Zkontroloval plnění   
                   úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. ZO bere zprávu na vědomí 8   
                   hlasy. 
              6) ZO projednalo rozpočtová opatření 7. Schváleno 8 hlasy.  

 7) ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2021, rozpočet je k nahlédnutí na elektronické úřední   
       desce obce. Schváleno 8 hlasy.  
   8) Diskuse: a) Starosta navrhl zvelebení okolí kulturního domu – koupit květináče – betonové,       
                       osazení okrasnými keři, kytky. Schváleno 8 hlasy.  
                       b) Starosta navrhl koupi basketbalového koše na hřiště pro místní děti. Schváleno 8   
                            hlasy.  
                            Starosta navrhl nový povrch na kurty – umělý povrch, tartan, úprava kurtů. ZO   
                            pověřuje starostu obce průzkumem trhu a zjištěním nejvhodnějšího povrchu pro  
                            kurty. Návrhy přednese na dalších schůzích ZO. Schváleno 8 hlasy.  
                        c) P. Hladíková navrhla opravu dětského hřiště – úprava, nový písek, vytrhání trávy,   
                            odpadkový koš, natření hřiště – kompletní úprava hřiště. ZO souhlasí a pověřuje  
                            starostu obce zajištěním uvedených úprav. Schváleno 8 hlasy.  
                        d) Starosta vznesl dotaz, zda bude novoroční ohňostroj. ZO projednalo případní           
                             termín 1.1.2020 v 18:00 hodin u Lípy, dle pravidel covid aktuální situace. Starosta   
                             zajistí jeho přípravu za cenu cca 10 000 Kč. Schváleno 8 hlasy.  



e) Starosta navrhl uskutečnit projekt na víceúčelovou halu – sklad, posyp na zimu,    
sběrný dvůr, sklad techniky. ZO souhlasí s projektem a pověřuje starostu zjištěním   
potřebných informací, které ZO přednese na dalších schůzích. Schváleno 8 hlasy.                

f)    Antonín Novotný navrhl vyčištění hasičské nádrže na návsi. ZO souhlasí s vyčištěním    
hasičské nádrže a pověřuje starostu obce zjištěním potřebných informací. Schváleno   
8 hlasy.  

g) Mikulášská nadílka – balíčky pro děti obec připravila a budou rozvezeny den předem   
do všech domácností, kde jsou děti, které mají balíček obdržet. Klasická mikulášská 
nadílka z důvodu covid situace neproběhne v naší obci. Pokud rodiče budou chtít 
Mikuláše musí si ho letos zajistit sami. Schváleno 8 hlasy.                                                   

9) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast. 

 

Dne 18.11.2020 v Petrávči.   

 
Vyvěšeno: 18.11.2020 
 
 
Sňato: 
 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 

 


