USNESENÍ č. 18/2013
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 12. 6. 2013 za účasti veřejnosti.
V 18.30 hodin

Přítomno: 9 členů

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Omluveno: 0

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Zpráva finanční a kontrolní komise k jednání
Projednání změny rozpočtu obce
Seznámení s výběrovým řízením na komunikaci a sadovými úpravami v RD U lípy
Pověření starosty k podpisu smlouvy s investorem
Pověření starosty k podpisu smlouvy s VIA ALTA na výběrová řízení
Projednání a schválení stavebního dozoru na prováděnou komunikaci v RD
Žádost o odprodej obecního pozemku
Diskuse
Závěr

K bodu:
1. Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2. Ověřovatelé zápisu Tomáš Homola a Jiří Kotek, zapisovatel:Jiří Kratochvíl -schváleno 9 hlasy.
3. Program jednání ZO schváleno 9 hlasy.
4. Úkoly se průběžně plní
5. Předseda finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s kontrolou, která byla provedena
2.4.2013. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 9 hlasy.
Předseda kontrolního výboru zkontroloval plnění úkolů a termínů. Obě komise neshledali
nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 9 hlasy.
6. ZO projednalo změna rozpočtu dle opisového opatření a schválilo 9 hlasy.
7. Starosta obce seznámil ZO a veřejnost s uskutečněným výběrovým řízením na novou
komunikaci v RD. Výběrové řízení proběhlo dne 10.června 2013 a do VŘ se přihlásilo 7
uchazečů. Rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele, firma STRABAG a.s. nejnižší
cena díla a to včetně DPH ve výši 4 631 464,96 Kč,
List: 1/2

8. ZO souhlasí s pověřením starosty obce Miloše Kratochvíla k podpisu smlouvy s investorem a to
s firmou STRABAG a.s. Schváleno 9 hlasy
9. Starosta seznámil ZO se získanou dotaci na kanalizaci v obci z fondu OPŽP. ZO pověřilo starostu
k jednání s firmou VIA ALTA Třebíč na výběrová řízení a podpisu smlouvy. Schváleno 9 hlasy
10. Starosta seznámil ZO s možností stavebního dozoru na komunikaci v RD. Seznámil s nabídkou
od firmy Zámek Osová zastoupený Liborem Jedličkou za cenu 350,- Kč/h bez DPH. ZO souhlasí
s uzavřením smlouvy o stavebním dozoru. Schváleno 9 hlasy
11. ZO projednalo žádost Jiřího Kotka o odprodej části pozemku.
ZO souhlasí s uveřejněním prodeje pozemku na úřední desce a prodeji pozemku na příští
schůzi ZO. Schváleno 8 hlasy
12.

Diskuse:
a) Starosta obce seznámil ZO s projednáváním nové Autobusové zastávky U Lípy s firmou
ZDAR a.s., která by měla být v provozu od 1.1.2014
b) Seznámení s opravou a pozlacení kříže na rozcestí u Letné v ceně 17 850,- Kč.
ZO schválilo 9 hlasy opravu.
c) ZO schválilo 9 hlasy příspěvek na povodně ve výši 10 000,- Kč pro konkrétní obec, která
bude upřesněna.
d) ZO bylo seznámeno s proběhlým výletem do Western v Boskovicích, kterého se zúčastnilo
55 občanů obce.

13.

Starosta ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast.

Dne 12.6.2013 ve 19.20 hodin

Vyvěšeno: 13.6.2013

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Sňato:

Místostarosta

Obec Petráveč

…………………………...
Antonín Novotný
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