
USNESENÍ č. 24/2014 
 

 

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 23. 7. 2014 za účasti veřejnosti. 
V 18.00 hodin 
 
Přítomno:   6 členů                                                      Omluveno: 3 členové 
 

1)     Zahájení                    

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu jednání 

4) Kontrola plnění úkolů 

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru k jednání  

6) Projednání změny rozpočtu obce 

7) Projednání financování odboček a přípojek kanalizace v obci  

8) Projednání prodeje pozemku na výstavbu RD parcela č. 273/54 o výměře 892m2 za cenu 

490 600,- Kč p. Vít Hladík, prodej pozemku parcela č. 273/73 o výměře 163m2 za cenu 89 650,-

Kč p. Ondřej Smejkal. 

9) Projednání a schválení smlouvy na realizaci Optiky v obci a pověření k podpisu smlouvy s 

dodavatelem 

10) Projednání a chválení Smlouvy k zajištění archeologického výzkumu na akci Kanalizace obce   

Petráveč a pověření k podpisu  

11) Diskuse  

12) Závěr 

 
K bodu:  

 
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
 
2) Ověřovatelé zápisu Dana Kratochvílová 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 činností výboru. Zastupitelstvo 

obce bere zprávu na vědomí 6 hlasy. 
        Předseda kontrolního výboru zkontroloval plnění úkolů a termínů. Oba výbory neshledaly žádné 

nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 6 hlasy.  
 
6) ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření a schválilo 6 hlasy.  
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7) ZO souhlasí s finančním příspěvkem na vybudování kanalizačních přípojek domácností při 
realizaci výstavby splaškové kanalizace v obci. Obec uhradí výkop a roury potřebné pro napojení 
domácností od revizní šachty k jímce. Vlastník nemovitosti na své náklady zajistí rozebrání 
zámkové dlažby, průchody přes betonové základy, zajistí zához roury a výkopu. Podmínka 
příspěvku obce na tuto přípojku bude připojení domácnosti na kanalizaci do konce realizace 
stavby kanalizace – červen 2014. Pokud se vlastník nemovitosti nepřipojí na kanalizaci, bude po 
něm vyžadováno doložení pravidelného vyvážení jímky dle tabulek SVK Žďársko a Vodárenská 
a.s. Schváleno 6 hlasy. 
 

8) ZO bylo seznámeno s prodejem pozemků na výstavbu RD p. Hladík a dokoupením pozemku u p. 

Smejkala O. Schváleno 6 hlasy.   

 

9) ZO bylo seznámeno s výběrem na realizaci Optiky v obci. Výběrovou komisí byla vybrána 

nabídka firmy BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. s cenou 633 679,-Kč. ZO souhlasí s rozhodnutím 

výběrové komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou. ZO schválilo 6 

hlasy. 

10) ZO bylo seznámeno s vyjádřením archeologické společnosti PUEBLO o.p.s. o provedení 
archeologického dohledu při výstavbě kanalizace v obci. Na vědomí 6 hlasy. 

 

11) Diskuse:  
a) ZO projednalo žádost p. Hladíka o změnu typu stavby RD na typ „bungalov“. ZO neschvaluje změnu 

typu vzhledu domu a potvrzuje platnost stávajících regulativ. Žádost nechválena 5 hlasy, 1 hlas se 

zdržel. 

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

 

 Dne 23.7.2014 ve 19.50 hodin  

Vyvěšeno: 24.7.2014                  Sňato: 
 
 
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                   
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
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