USNESENÍ č. 16/2016
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 12. 10. 2016 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti.
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová,
Jiří Kratochvíl, Petr Novotný, Jiří Bednář, Jaromír Balák, Jan Havliš
Omluveni: Jiří Kotek
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 - volby
7) Projednání Dohody o změně kupní smlouvy SVK a smlouva o vložení majetku
8) Projednání výměny světel v obci, příprava projektu na rok 2017
9) Projednání žádosti pí. Kratochvílové o koupi registrační EET pokladny do hospody
10) Seznámením s Dílčím přezkoumáním hospodařením obce
11) Projednání úpravy cesty do Křížů
12) Projednání doplnění Směrnice vedení účetnictví o změnu rozpočtu
13) Návrhy do rozpočtu na rok 2017
14) Diskuse
15) Závěr
K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Bednář a Jaromír Balák, 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) Pověřený člen finančního výboru Jaromír Balák 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.
6) ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření. Schváleno 7 hlasy.
7) ZO projednalo Dohodu o změně kupní smlouvy s SVK, smlouvu o vložení majetku a pověřilo
starostu obce k podpisu dohody. Schváleno 7 hlasy.
8) ZO projednalo výměnu světel v obci, ZO souhlasí s výměnou světel a pověřuje starostu obce, aby
zajistil nabídky projektů od firem Legrand a Moravitz. Schváleno 7 hlasy.
9) ZO projednalo žádost pí. Kratochvílové na koupi registrační EET pokladny do hospody. ZO
souhlasí s nákupem registrační pokladny EET do vybavení kulturního domu. Pro 5 hlasů, proti 0
hlasů, zdrželi se 3 hlasy. Schváleno 5 hlasy.
10) ZO bylo seznámeno s Dílčím přezkoumáním hospodařením obce. ZO bere na vědomí 8 hlasy.

11) ZO projednalo úpravu cesty do Křířů. ZO souhlasí s úpravou cesty. Schváleno 8 hlasy.
12) ZO projednalo doplnění Směrnice vedení účetnictví o změnu rozpočtu. ZO rozhodlo o úpravě
směrnice. Schváleno 8 hlasy.
13) ZO přijalo návrhy do rozpočtu na rok 2017 – rekonstrukce komunikace v obci, veřejné osvětlení,
další návrhy budou upřesněny na další schůzi ZO a zapracovány do návrhu rozpočtu obce.
14) Diskuse: a) ZO projednalo žádost o nový kontejner na plast do místní části Petráveč – Domky a ZO
projednalo žádost o novou autobusovou čekárnu do místní části Petráveč – Domky. Schváleno 8
hlasy.
13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 12. 10. 2016 v Petrávči.

Vyvěšeno: 12. 10. 2016

Sňato:

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Místostarosta

…………………………...
Antonín Novotný

Obec Petráveč

