USNESENÍ č. 12/2012
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 19. 4. 2012 za účasti veřejnosti.
V 18.30 hodin
Přítomno: 8 členů

Omluveno: 1 člen J. Balák

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Plnění úkolů z minulé schůze
5. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč
spolu se závěrečným účtem za rok 2011
6. Projednání spoluúčasti na opravě kříže u Lípy (žádost p. A. Bartla)
7. Projednání zadání na dřevník a komise pro výběrové řízení
8. Diskuse
9. Závěr
K bodu:
1. Starosta přivítal přítomné na jednání ZO.
2. Ověřovatelé zápisu Jiří Kotek a Ludmila Špačková, zapisovatel: Dresslerová Božena
-schválení 8 hlasy.
3. Program jednání ZO schválilo 8 hlasy.
4. Úkoly se průběžně plní.
5. Starosta přečetl Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč spolu se
Závěrečným účtem, při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva byla projednána a schválena bez výhrady 8 hlasy.
6. Zastupitelstvo obce nesouhlasilo 8 hlasy se spolu účasti na opravě kříže u Lípy
7. ZO do výběrového řízení na stavbu Dřevníku doporučuje oslovit tři místní stavební firmy.
Komise pro výběrové řízení ve složení: J. Bednář, A. Novotný, J. Kratochvíl,
ZO souhlasí 8 hlasy s bodem č.7.
8. Diskuse – Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko nám navrhne tři firmy na zadání realizace
Dětského hřiště v RD s který mi má dobré zkušenosti ZO souhlasí 8 hlasy s návrhem
-ZO projednalo návrh na zájezd do ZOO Brno, 8 členů souhlasí s termínem 20.května 2012
Zájemci ať se hlásí u mne do 14.května2012.

- Žádost o finanční příspěvek SDH Petráveč na pořádání hasičské soutěže (poháry), příspěvek byl
schválen 8 hlasy.
- oprava propustku ve Žlebě byla schválena 8 hlasy.
9. Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi.
Dne 19.4. 2012
Vyvěšeno: 20.4.2012

Starosta
………………………..
Miloš Kratochvíl

Sňato:

Místostarosta
…………………………...
Antonín Novotný

Obec Petráveč

