USNESENÍ č. 28/2018
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 18.4. 2018 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Jiří Kratochvíl, Jan Havliš, Petr Novotný, Jiří Bednář,
Martina Kratochvílová, Jaromír Balák
Omluveni: Jiří Kotek
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Vyhodnocení investování WSM
Projednání změny rozpočtových opatření 1,2,3,4,5
Projednání stanovení členů zastupitelstva pro období 2018 – 2022
Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON „Petráveč, lokalita
3RD, p.č.273/11, p. Malec“
9) Projednání akce pálení čarodějnic 2018
10) Diskuse
11) Závěr

K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu: Jaromír Balák a Jiří Kratochvíl, 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) ZO bylo seznámeno s investováním WSM. ZO rozhodlo, že o dalším postupu s investicemi WSM
bude rozhodnuto na dalším zastupitelstvu obce. Schváleno 8 hlasy.
6) ZO projednalo změnu rozpočtových opatření 1,2,3,4,5. Schváleno 8 hlasy.
7) ZO projednalo stanovení členů zastupitelstva pro období 2018 – 2022. ZO se usneslo na počtu 9
členů ZO pro volební období 2018 – 2022. Schváleno 8 hlasy
8) ZO projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON „Petráveč, lokalita
3RD, p.č.273/11, p. Malec“. ZO souhlasí s smlouvou a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
smlouvě budoucí. Schváleno 8 hlasy.
9) ZO projednalo místo pálení čarodějnic 2018. Pálení čarodějnic proběhne 30.4.2018 od 19 hodin za
novou částí obce Petráveč – trafo stanice. Program pro děti a občerstvení bude zajištěno.
Schváleno 8 hlasy.
10) Diskuse: a) Čištění silnice po zimě. Starosta obce zajistil, že čištění silnice po zimě proběhne

během příštího týdne. ZO bere na vědomí 8 hlasy.
b) Starosta seznámil ZO, že bude umístěno odrazové zrcadlo na silici č. II/392 v K. Ú. Petráveč u křižovatky
s místní komunikací Petráveč. ZO bere na vědomí 8 hlasy.
ZO pověřilo starostu obce žádostí na odbor dopravy ohledně přezkoumání dopravní značky Stop na značku
Dej přednost v jízdě, díky zlepšení rozhledových podmínek v souvislosti s rekonstrukcí silnic II/392.
Schváleno 8 hlasy.

c) Výběrové řízení na komunikaci – projednání firmy na výběrové řízení. Starosta obce seznámil ZO
s nabídkou firmy Stavona. ZO rozhodlo o oslovení více firem, podle nabídek bude vybrána firma, která
proved výběrové řízení. Schváleno 8 hlasy.
d) ZO pojednalo úpravu silnic, vysypání cest – oslovení bagristů na zaslání nabídek na práci – bagr.
Oslovení starosty Dolní Heřmanice na společné využití – nákladů na vál na cestu. Tento bod bude ještě
upřesněn na dalším zastupitelstvu obce, jak budou známi termíny prací. Schváleno 8 hlasy.
e) ZO bylo seznámeno s projektem na kolárnu u KD. ZO navrhlo pár úprav v projektu. Pověřuje starostu
obce zajištěním nabídek na provedení stavby kolárny. Tento bod bud projednán na dalším zastupitelstvu
obce. Schváleno 8 hlasy.

11) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 18.4.2018 v Petrávči.

Vyvěšeno: 18.4.2018
Sňato:
Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Místostarosta

…………………………...

Obec Petráveč

