USNESENÍ č. 20/2013
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 20. 11. 2013 za účasti veřejnosti.
V 18.00 hodin

Přítomno: 6 členů

Omluveno: 3

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

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Zpráva finanční a kontrolní komise k jednání
Projednání změny rozpočtu obce
Doplnění rozpočtu na rok 2014
Navržení inventurní komise
Projednání žádosti o opravu cesty k Letné
Žádost o odprodej pozemku v kú. Velké Meziříčí
Projednání žádosti ZAME o postavení monitorovacího a testovacího zařízení
Pověření starosty k podpisu smlouvy s TNT Consultinq, s.r.o. na výběrové řízení na akci
„Kanalizace obce Petráveč“
13) Diskuse
14) Závěr
K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu Antonín Novotný a Jiří Kotek, zapisovatel: Božena Dresslerová schváleno 6 hlasy.
3) Program jednání ZO schváleno 6 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní.
5) Předseda finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s kontrolou, která byla
provedena 1.10.2013. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 6 hlasy.
Předseda kontrolního výboru zkontroloval plnění úkolů a termínů. Obě komise neshledali
nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 6 hlasy.
6) ZO projednalo změna rozpočtu dle opisového opatření a schválilo 6 hlasy.
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7) ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2014. ZO souhlasí s uveřejněním návrhu na
úřední desce počtem 6 hlasů.
8) ZO navrhuje do inventurní komise: předseda Antonín Novotný, členové: Jiří Kotek,
Jiří Bednář. Schváleno 6 hlasy.
9) ZO bylo seznámeno s žádostí vlastníků nemovitostí v k.ú. Petráveč – Letná na opravu
příjezdové komunikace k nemovitostem. ZO souhlasí s potřebou opravit cestu z budoucích
volných finančních prostředků obce. ZO souhlasí 6 hlasy.
10) ZO projednalo žádost p. Mateji o odprodej pozemků Obce Petráveč v k.ú. Velké Meziříčí
parc.č. 5324/1, 5325/1, 5325/2 o celkové výměře 809m2. ZO souhlasí se zveřejněním
záměru prodeje těchto pozemků za cenu v místě obvyklou a to 250,-Kč/m2. Schváleno 6
hlasy.
11) ZO bylo seznámeno s žádostí společnosti ZAME o souhlas s umístěním monitorovacího a
testovacího zařízení SW500. ZO stanovuje podmínku písemného souhlasu s případným
umístěním od všech obyvatel bydlících v této části obce – minimálně v okruhu 300m od
umístění. Schváleno 6 hlasy.
12) ZO souhlasí s pověřením starosty pro podpis smlouvy s firmou TNT Consulting s.r.o. na
výběrové řízení „Kanalizace obce Petráveč“. ZO souhlasí 6 hlasy.
13) Diskuse:
a) Starosta seznámil ZO s komplikacemi při pokládce asfaltu v nové části obce s firmou
STRABAG, reklamace probíhá. Na vědomí 6 hlasy.
b) Mikulášská nadílka bude 5.12.2013 od 17 do 20hod. Na vědomí 6 hlasy.
c) Na OÚ jsou k vyzvednutí známky na popelnice pro rok 2014. Na vědomí 6 hlasy.
d) ZO bylo seznámeno s provedenou opravou cesty za „Kamínkovými“ k dětskému hřišti. Na
vědomí 6 hlasy.
14) Starosta ukončil schůzi a informoval o konání dílčího auditu dne 3.12.2013. Příští ZO bude
30.12.2013. Starosta poděkoval všem přítomným za účast.
Dne 20.11.2013 ve 19.50 hodin
Vyvěšeno: 21.11.2013

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Sňato:

Místostarosta

Obec Petráveč

…………………………...
Antonín Novotný
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