
 

                                   USNESENÍ č. 19/2013 
 

 

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 11. 9. 2013 za účasti veřejnosti. 
V 18.30 hodin 
 
 
Přítomno: 7 členů                                                       Omluveno: 2 
 
 

1)     Zahájení 

2)   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3)   Schválení programu jednání a doplnění o bod 14 

4)   Kontrola plnění úkolů 

5)   Zpráva finanční a kontrolní komise k jednání  

6)   Projednání změny rozpočtu obce 

7)   Zrušení nevyhovující vyhlášky a schválení nové vyhlášky o poplatcích 

8) Projednání a pověření starosty k podpisu smlouvy zakládající provést stavbu komunikace      

,, II/392 Velké Meziříčí – Tasov ´´s Krajem Vysočina    

9)    Seznámení s prováděním komunikace v RD 

10)    Projednání zprávy o uplatnění ÚP Petrávče                                                                     

11) Prodej části obecního p.č. 256/2    

12) Diskuse 

13)    Závěr 

 
K bodu:                                       

 
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
 
2)  Ověřovatelé zápisu Jaromír Balák a Jiří Bednář, zapisovatel: Božena Dresslerová -  schváleno 7 

hlasy. 
 
3) Program jednání ZO schváleno 7 hlasy. 
 
4) Úkoly se průběžně plní. 
 
5) Předseda finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s kontrolou, která byla provedena 

1.7.2013. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy. 
Předseda kontrolního výboru zkontroloval plnění úkolů a termínů. Obě komise neshledali 
nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy. 

 
6) ZO projednalo změna rozpočtu dle opisového opatření a schválilo 7 hlasy.   
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7) ZO ruší vyhláškou č. 1/2013 vyhlášku č. 1/2001 a č. 2/2001. ZO schvaluje vyhlášku č.2/2013 počtem 
7 hlasů. 
 

8) ZO souhlasí s akcí „II/392 V.M. – Tasov“ a o uzavření této smlouvy zakládající právo provést stavbu 
komunikace „II/392 Velké Meziříčí – Tasov “ s Krajem Vysočina souhlasí pouze za podmínky 
obnovení mostků napojujících sousední pozemky. Schváleno 7 hlasy. 

 

9) Starosta seznámil ZO s probíhající výstavbou komunikace v nové části. Na vědomí 7 hlasy. 

10) ZO projednalo zprávu o uplatňování ÚP Petráveč za období 2008 – 2012. ZO schvaluje zadání pro 
změnu č.1 ÚP Petráveč za podmínky dodržení bodu 9 z usnesení č. 8/2011. Schváleno 7 hlasy. 

 

11) ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 256/2 o výměře cca 1000m2 za cenu 20,-Kč/m2, p. 
Jiřímu Kotkovi, bytem Petráveč 8. Znalecký odhad a geometrické zaměření uhradí žadatel. 
S termínem sepsání kupní smlouvy do 20.12.2013. Schváleno 7 hlasy. 

 
12) Diskuse:  

a) Proběhla kontrola FÚ dne 20.8.2013. FÚ shledal doplatek 268,-Kč za jednotlivé roky 2010 a 
2011, které obec uhradila a ZO s úhradou souhlasí 7 hlasy. 

b) ZO se seznámilo s probíhající výstavbou přístřešku autobusové zastávky „U Lípy“. Na 

vědomí 7 hlasy. 
c) ZO bylo seznámeno se stavem oprav obecních polních cest. Na vědomí 7 hlasy. 
d) ZO bylo seznámeno s obnovou nátěru na obecním majetku a připomněl nutnost prořezu 

dřevin v obci. Na vědomí 7 hlasy. 
e) ZO bylo seznámeno s pozvánkou MAS Most Vysočiny na setkání k rozvoji strategie regionu 

na období 2014-2020, jenž se uskuteční 20.9.2013 v 16:00 v KD Netín. Na vědomí 7 hlasy. 
 

13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast.                                        
 

 Dne 11.9.2013 ve 19.50 hodin  

 

Vyvěšeno: 12.9.2013                  Sňato: 
 
 
 
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                   
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
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