
                                  USNESENÍ č. 13/2012 
 
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 20. 6. 2012 za účasti veřejnosti. 
V 18.00 hodin 
 
Přítomno: 7 členů                                                                        Omluveno: 2 členi J. Kotek, J. Bednář 
 
1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu jednání 

4) Kontrola plnění úkolů 

5) Projednání změny rozpočtu obce 

6) Projednání o podání žádosti o finanční prostředky z OPŽP na akci Kanalizace obce Petráveč  

7) Pověření starosty k podání žádosti a k jednání se SFŽP ČR 

8) Projednat spoluúčast obce na spolufinancování výše uvedeného projektu ve výši 4 mil. Kč 

9) Projednat za jakých podmínek povolí obec napojení na sítě a komunikaci pro pana Malce St. Petráveč č. 49 

10) Projednání příspěvku obce na novou hasičskou káď 

11) Diskuse 

12) Závěr 

K bodu:                                       
1. Starosta přivítal přítomné na jednání ZO.                                                                                                                               
2. Ověřovatelé zápisu Jaromír Balák a Ludmila Špačková, zapisovatel: Dresslerová Božena                                             
    -schválení 6 hlasy.  
3. Program jednání ZO schválilo 6 hlasy.                        
4. Úkoly se průběžně plní. 
 5. Změna rozpočtu byla schválena dle opisového opatření 6 hlasy 
 6. ZO souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z Operačního programu Životního prostředí na akci         

Kanalizace obce Petráveč  schválilo 6 hlasy 
 7. ZO souhlasí s pověření starosty k podání žádosti a k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR 

schváleno 6 hlasy 
 8. ZO souhlasí  se spoluúčasti obce na spolufinancování  projektu Kanalizace obce Petráveč ve výši 4 mil. Kč 

schváleno 6 hlasy 
 9. Zastupitelstvo projednalo žádost  p. Malce o napojení síti a komunikace. ZO nesouhlasí s geometrickým 

plánem, který předložil p. Malec a stanovuje pro schválení nového geometrického plánu podmínku zachování 
celé šíře vozovky včetně chodníků dle schváleného územního plánu obce Petráveč  pro navazující výstavbu.  
S tímto územním plánem již dříve p. Malec souhlasil. schváleno 6 hlasy   

10. ZO souhlasí se zakoupením nové kádě pro Zásahovou jednotku dobrovolných hasičů schválilo 6 hlasy  
11. V diskusi p. starosta seznámil ZO s plánovanou opravou hydrantů v obci na náklady VAS Žďár n. s.H3 a H4 
      - H11 bude opraven do 14 dnů (reklamace) firmou STRABAG 
      - ZO schválilo nabídku na vybavení dětského hřiště v RD firmu Hřiště Pod Květinou pro 7 hlasů  
12. Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi.                                                                                           
  Dne 20.6. 2012 ve 20.00 hodin 
                                                                                                             
Vyvěšeno: 21.6.2012                  Sňato: 
 
 
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
                                                                                                                   
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 


