
USNESENÍ č. 22/2014 
 

 

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 19. 3. 2014 za účasti veřejnosti. 
V 18.00 hodin 
 
Přítomno:  členů  7                                                    Omluveno:  2- J. Kotek, T. Homola 
 

1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu jednání 

4) Kontrola plnění úkolů 

5) Zpráva finanční a kontrolní komise k jednání  

6) Projednání změny rozpočtu obce 

7) Žádost o převod vlastnických práv k prodloužení vodovodu a kanalizace od p. Malce 

8) Projednání opravy cesty „Letná“ 

9) Doplnění dětského hřiště hracími prvky 

10) Seznámení s dokončením komunikace v RD                                                              

11) Diskuse 

12) Závěr 

 
K bodu:                                       

 
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
 
2) Ověřovatelé zápisu Antonín Novotný a Jaromír Balák, zapisovatel: Jiří Kratochvíl  

 Schváleno 7 hlasy. 
 
3) Program jednání ZO schváleno 7 hlasy. 
 
4) Úkoly se průběžně plní. 
 
5) Předseda finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s činností výboru. Zastupitelstvo 

obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy. 
        Předseda kontrolního výboru zkontroloval plnění úkolů a termínů. Oba výbory neshledaly 
 žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 7 hlasy.                                                                  
 
6) ZO projednalo změna rozpočtu dle opisového opatření a schválilo 7 hlasy.   

 
7) Pan Malec seznámil ZO se svojí žádostí o převodu vlastnických práv k nově budované kanalizaci 

na obec a dále pak z obce na SVK Žďársko. ZO souhlasí s bezplatným převodem vlastnických 
práv na Obec Petráveč od Stanislava Malce, bytem Petráveč 49 k nově budované kanalizaci a 
vodovodu na pozemku parc.č. 380/4 v k.ú. Petráveč a s následným převodem vlastnických práv 
z obce na SVK Žďársko. Schváleno 7 hlasy.   
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8) ZO bylo seznámeno s opravou cesty z Petrávče na Letnou. ZO souhlasí se zhotovením povrchu 

cesty z frézovaného asfaltu. ZO schválilo 7 hlasy. 

9) ZO schválilo dokoupení herních prvků na dětské hřiště. Prvky budou upřesněny na příští schůzi. 
ZO schválilo 7 hlasy. 

 

10)  ZO bylo seznámeno s probíhajícími pracemi na komunikaci v RD. Aktuálně je odfrézován 
povrch a jedná se o výměně popraskaných obrubníků. Na vědomí 7 hlasy. 

 

11) Diskuse:  
a) U domu č.p. 13 je propadená šachta. Bude sjednána oprava. 
b) Sraz rodáků obce a pouť bude 29.-30.6.2014. 
c) Byla předložena nabídka zájezdu do Národního divadla v Praze. 
d) Starosta obce ověří nutnost odvodu DPH z prodeje pozemku v RD. 

 
12) Starosta ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast na schůzi.  

 

 Dne 19.3.2014 ve 19.20 hodin  

Vyvěšeno: 20.3.2014                  Sňato: 
 
 
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                   
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
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