USNESENÍ č. 17/2013
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 20. 3. 2013 za účasti veřejnosti.
V 18.00 hodin

Přítomno: 8 členů

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Omluveno: 1 – Balák J.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Zpráva finanční a kontrolní komise k jednání
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč spolu se závěrečným
účtem a účetní závěrkou za rok 2013
Projednání změny rozpočtu obce
Projednání Smlouvy na uzavření věcného břemene s E.ON za úplatu – přípojka Jan Malec
Petráveč č.4
Diskuse
Závěr

K bodu:
1. Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2. Ověřovatelé zápisu Dana Kratochvílová a Ludmila Špačková, zapisovatel: Dresslerová Božena
-schváleno 8 hlasy.
3. Program jednání ZO schváleno 8 hlasy.
4. Úkoly se průběžně plní.
5. Předseda finančního výboru přednesl zprávu o činnosti finančního výboru. Zastupitelstvo
obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy.
Předseda kontrolního výboru předložil zprávu o činnosti kontrolního výboru. Zastupitelstvo
obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy.
6. Starosta přečetl Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč spolu se
Závěrečným účtem a účetní závěrkou, při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva byla projednána bez výhrady a schválena 8 hlasy.
7. Změna rozpočtu byla schválena dle opisového opatření 8 hlasy.
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla projednána a schválená 8
hlasy
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9.

10.

Diskuse:
a) Starosta obce seznámil přítomné s chystaným projednáním změny ÚP obce Petráveč.
b) ZO odsouhlasilo výrobu 5ks nových, renovaci 5ks starých a výrobu skříňky, v počtu 8
hlasů.
c) Starosta seznámil přítomné s termínem umístění kontejneru a úklidu silnice po zimně.
Kontejner - 4.-11.4, Úklid silnice – 6.4.2013
d) ZO bylo seznámeno s vyhotovením realizační dokumentace pro výběrové řízení na novou
silnici v nové výstavbě.
e) ZO bylo seznámeno s podáním žádosti u POV KrVysočina na rekonstrukci cesty
k dětskému hřišti.
f) ZO bylo seznámeno s provedením odborného ošetření-ořezu starých stromů (líp a dubů).
Starosta ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast.

Dne 20.3.2013 ve 19.20 hodin
Vyvěšeno: 21.3.2013
Starosta
………………………..
Miloš Kratochvíl

Sňato:
Místostarosta

Obec Petráveč

…………………………...
Antonín Novotný
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