USNESENÍ č. 30/2018
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 29.8. 2018 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Jan Havliš, Petr Novotný, Jiří Bednář,
Martina Kratochvílová, Jiří Kotek
Omluveni: Jaromír Balák, Jiří Kratochvíl
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Projednání změny rozpočtových opatření 7,8,9
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM- 014330049248/001
Projednání žádosti o odkoupení pozemků p. č. 605 o výměře 273 m2 Karel a Jitka Báňovi Letná
8) Projednání nabídky na zřízení nového běžného účtu u UniCredit Bank
9) Pověření starosty k podpisu Smlouvy s dodavatelem na akci „Oprava místních komunikaci
Obec Petráveč, vč. Rekonstrukce vodovodu“ na základě doporučení výběrové komise
10) Diskuse
11) Závěr

K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Kotek a Jiří Bednář, zapisovatel: Martina Kratochvílová
Schváleno 6 hlasy.
3) Program jednání ZO. Schváleno 6 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 6 hlasy.
5) ZO projednalo změnu rozpočtových opatření 7,8,9. Schváleno 6 hlasy.
6) ZO projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM- 014330049248/001. ZO souhlasí se
smlouvou o zřízení věcného břemene č. NM – 014330049248/001 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy. Schváleno 6 hlasy.
7) ZO projednalo žádost Karla a Jitky Báňovi o odkoupení obecního pozemků p. č. 605 o výměře 273
m2. ZO souhlasí s prodejem pozemku p. č. 605, kupující si vypracuje kupní smlouvu, vklad na
katastr, prodejní cena je 70 kč / 1 m2. ZO pověřuje starostu obce jednáním a podepsáním
smlouvy. Schváleno 7 hlasy
8) ZO projednalo nabídku na zřízení nového běžného účtu u UniCredit Bank. ZO souhlasí se zřízením
účtu a pověřuje starostu obce jednáním a podpisem smlouvy o zřízení účtu. Schváleno 7 hlasy.
9) ZO projednalo a doporučuje pověření starosty k podpisu Smlouvy s dodavatelem na akci „Oprava
místních komunikaci Obec Petráveč, vč. Rekonstrukce vodovodu“ na základě doporučení
výběrové komise. Schváleno 7 hlasy.
10) Diskuse: a) Nový sypač za traktor pro obec. Starosta pokračuje v jednání, aby byl sypač vhodný
pro jakýkoliv traktoru. Sypač bude použit již na zimu 2018, tento termín ZO bere
závazně. Schváleno 7 hlasy.

b) Drakiáda obce Petráveč. Návrh byl přijat, drakiáda se bude konat v nové části obce za
novou zástavbou. Začátek drakiády ve 14:00 hodin sraz u Lípy v sobotu 22. září 2018.
Další informace budou uveřejněny na stránkách obce a úřední desce. Schváleno 7 hlasy.
11) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 29.8.2018 v Petrávči.

Vyvěšeno: 29.8.2018
Sňato:
Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl
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…………………………...
Antonín Novotný
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