USNESENÍ č. 8/2019
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 18.12. 2019 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Jiří Bednář, Petr Urban, Martina Kratochvílová,
Tomáš Večeřa, Jaromír Balák, Jiří Kratochvíl
Omluveni: Petr Zezula
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 rozpočtových opatření
7) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
8) Projednání zadání projektu na pergolu před K.D.
9) Projednání možného převodu – stavby mostu
10) Projednání složení inventurní komise
11) Projednání Finančních darů
12) Projednání Tříkrálové sbírky
13) Diskuse
14) Závěr
K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu: Petr Urban a Jiří Bednář, 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 seznámil přítomné s činností výboru.
Pověřený člen Kontrolního výboru seznámil přítomné s činnosti výboru. Zkontroloval plnění
úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.
ZO bere zprávu na vědomí 7 hlasy.
6) ZO projednalo změnu rozpočtového opatření 11. Schváleno 7 hlasy.
7) ZO projednalo Rozpočet obce Petráveč na rok 2020, který byl zveřejněn na úřední desce obce.
ZO schvaluje tento rozpočet, jako platný pro rok 2020 (závazný ukazatel paragraf). ZO zmocňuje
starostu obce k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2019 u těch paragrafů, u nichž
by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným, rovněž v oblasti příjmů schválení
těchto příjmů, které budou realizovány od posledního zasedání zastupitelstva obce do konce
roku 2019 (k 31.12.2019). Rozpočtová opatření budou předložena ke schválení ZO na jejich
nejbližším zasedání. Schváleno 7 hlasy.

8) ZO projednalo zadání projektu na pergolu před K. D. Starosta obce předložil ZO návrh projektu a
seznámil přítomné, co bude potřeba k realizaci projektu. Petr Novotný přednesl svůj návrh na
projekt pergoly. K realizaci bude třeba projekt, výběrové řízení, stavební povolení. Další postup
bude projednán na dalších schůzích ZO Petráveč. Schváleno 7 hlasy.
9) ZO projednalo možný převod stavby mostu. ZO nesouhlasí s převodem stavby mostu do
vlastnictví obce Petráveč. Schváleno 7 hlasy.
10) ZO projednalo složení inventurní komise, a to ve složení předseda Antonín Novotný, člen Tomáš
Večeřa, vyhotovení zápisu Jiří Bednář, odpovědná osoba Miloš Kratochvíl. Schváleno 7 hlasy.
11) ZO projednalo rozdělení Finančních darů takto:
- Rozvoj mládeže – ZO rozhodlo o příspěvku pro klub 2000 CZK na sportovce z obce v klubu
(SK Dolní Heřmanice, HC Velké Meziříčí, TJ Sokol Velké Meziříčí). Schváleno 7 hlasy.
- Žádosti sociální podpory – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Velké Meziříčí
ve výši 4 000 Kč, Kociánka Březejc ve výši 4 000 Kč, Domácí Hospic Vysočina ve výši 4 000 Kč,
Linka důvěry střed Třebíč ve výši 800 Kč, Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou
ve výši 800 Kč. Schváleno 7 hlasy.
- Rozvoj mládeže pro spolky – SDH Hasiči Petráveč ve výši 5 000 Kč, myslivecký spolek Lhotky
ve výši 2 000 Kč, FC Velké Meziříčí – memoriál Muchy ve výši 2 000 Kč. Schváleno 7 hlasy.
- Žádost o příspěvek 50 000 Kč na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. ZO
souhlasí s příspěvkem 50 000 Kč a pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy.
Pro 7 hlasy, proti 1 hlas – Schváleno 7 hlasy.
12) ZO projednalo konání Tříkrálové sbírky. Tříkrálová sbírka proběhne v neděli 5.1.2020 od 13
hodin. Pověřený vedoucí sbírky je Martina Kratochvílová. Další informace budou na úřední desce
obce Petráveč. Schváleno 8 hlasy.
13) Diskuse: a) ZO projednalo Maškarní bál pro děti, programem na maškarní bál bude osloveno
Dóza VM, další komunikace a domluvení data pověřena Martina Kratochvílová. Další
informace budou zveřejněny na stránkách obce. Schváleno 8 hlasy.
b) Martina Kratochvílová oznámila plánovanou událost – pohádka pro děti a dospělé
Líný Kuba, holé neštěstí od divadelního spolku Špatně namíchaný bublifuk, pohádka
se odehraje v sobotu 1.2.2020 v 17 hodin v sále KD Petráveč, plakát a další
informace na stránkách obce Petráveč. ZO bere na vědomí 8 hlasy.
c) ZO projednalo Sraz rodáků a přátel obce v roce 2020. Setkání s hudbou proběhne
v pátek 26.6.2020 u kulturního domu a v neděli 28.6.2020 proběhne u Kapličky mše
svatá od 11 hodin. Schváleno 8 hlasy.
d) Starosta seznámil přítomné, že požádal o dotaci pro obec na kůrovce, které již bylo
vyhověno. ZO bere na vědomí 8 hlasy.
e) Návrh P. Muchy na úpravu tarásku a kusu cesty vedle. Tarásek na obecním pozemku
bude upraven na návrh Petra Novotného, úprava schválena 8 hlasy.
Úprava cesty je možná, ale podmínkou je odstranění rázu dřeva u cesty, aby byla
možná řádná úprava – tento bod bude ještě projednán na další ZO. Schváleno 8
hlasy.
14) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 18.12.2019 v Petrávči.
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