USNESENÍ č. 14/2016
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 18. 5. 2016 v 19.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová,
Jiří Kotek, Jiří Kratochvíl, Jan Havliš, Petr Novotný, Jaromír Balák, Jiří Bednář
Omluveni:
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) Projednání navýšení dotace z OPŽP
8) Projednání nových účtu u bank s výhodnými úroky
9) Seznámení s výběrovým řízením na dodavatele na rozšíření VO
10) Seznámení s výběrovým řízením na dodavatele na přístavbu sociálního zařízení v KD
11) Projednání žádosti o odkoupení pozemku par. č. 273/36 p. Petra Novotného o snížení ceny na
500,-Kč/m2
12) Diskuse
13) 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 9 hlasy.
3) Program jednání ZO. Schváleno 9 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 9 hlasy.
5) Pověřený člen finančního výboru Bc. Jan Havliš seznámil přítomné s činností výboru.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 9 hlasy.
Kontrolní výbor zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 9 hlasy.
6) ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření. Schváleno 9 hlasy.
7) ZO Projednalo změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek ke smlouvě a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy. Schváleno 9 hlasy.
8) ZO projednalo nabídku účtu od SBERBANK a ČSOB. ZO souhlasí se zřízením termínovaného účtu a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Schváleno 9 hlasy.
9) ZO bylo seznámeno předsedou výběrové komise o vybrání firmy na dodavatele: Rozšíření
veřejného osvětlení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Vybrána byla firma PETNet
s.r.o., Petráveč 54, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 29298717, s nabídkovou cenou včetně DPH ve výši
290 244 Kč. ZO bere na vědomí 9 hlasy.
10) ZO bylo seznámeno předsedou výběrové komise o vybrání firmy na dodavatele na přístavbu
sociálního zařízení v KD a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Vybrána byla firma Rössler – Stavitelství s.r.o., Horní Libochová, 594 51 Křižanov, IČ 293 74 324
s nabídkovou cenou včetně DPH ve výši 1 046 861 Kč. ZO bere na vědomí 9 hlasy.
11) ZO projednalo žádost o odkoupení pozemku par. č. 273/36 p. Petra Novotného a snížení ceny na
500,-Kč/m2. ZO rozhodlo o přednostním prodeji pozemku par. Č. 273/36 p. Petru Novotnému,
bytem Petráveč 72, jako druh zájemce o pozemek zůstává Michal Kavina, bytem Čermákova
1914/33, Velké Meziříčí. Schváleno 9 hlasy.
12) Diskuse: a) Starosta seznámil ZO s cenovými nabídkami na opravu vrat hasičské zbrojnice a
cenovou nabídkou na pult – výčepní do sálu v KD. ZO bere na vědomí 9 hlasy.
b) ZO projednalo žádost o koupi pozemku par. č. 273/30 o výměře 1038m 2 za cenu
570 900 Kč – panu Ing. Marečkovi. ZO souhlasí s prodejem a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy. Schváleno 9 hlasy.
c) Jiří Kratochvíl navrhl opravu stříkačky pro sbor dobrovolných hasičů, která se
porouchala na závodech v DH. ZO souhlasí s opravou. Schváleno 9hlasy.
13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 18. 5. 2016 v Petrávči.

Vyvěšeno: 18. 5. 2016

Sňato:

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Místostarosta

…………………………...
Antonín Novotný

Obec Petráveč

