
USNESENÍ č. 25/2014 
 
 
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 17. 9. 2014 za účasti veřejnosti. 
V 18.00 hodin 
 
Přítomno: 8 členů                                                      Omluveno: 1 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 dílčího přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2014 

8) Projednání darování pozemků Kraji Vysočina na stavbu komunikace „II/392 Velké Meziříčí – 

Tasov“ a pověření k podpisu 

9) Projednání prodeje pozemku na výstavbu RD parcela č. 273/29 o výměře 1 000 m2 za cenu 

550 000,- Kč p. Ing. Leoš Brabec 

10) Projednání a schválení smlouvy k zajištění archeologického výzkumu na stavbě Kanalizace 

obce Petráveč a pověření k podpisu 

11) Projednání zakoupení tašek na Tříděný odpad od EKO – KOM pro občany 

12) Projednání změn na kanalizaci obce Petráveč (vícepráce) a schválení navýšení 

13) Diskuse  

14) Závěr 

 
K bodu:  

 
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
 
2) Ověřovatelé zápisu Jaromír Balák a Jiří Kotek, zapisovatel: Božena Dresslerová   
 Schváleno 8 hlasy. 
 
3) Program jednání ZO schváleno 8 hlasy. 
 
4) Úkoly se průběžně plní 
 
5) Předseda finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s činností výboru. Zastupitelstvo 

obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy. 
        Předseda kontrolního výboru zkontroloval plnění úkolů a termínů. Oba výbory neshledaly žádné 

nedostatky. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 8 hlasy.  
 
6) ZO projednalo změnu rozpočtu dle opisového opatření a schválilo 8 hlasy.  
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7) ZO bylo seznámeno s dílčím přezkoumáním hospodařením a bere na vědomí nedostatek 
v některých případech překračovány rozpočtové příjmy a výdaje. Náprava bude sjednána 
v měsíci záři změnou rozpočtu.  Schváleno 8 hlasy. 
 

8) ZO souhlasí s bezplatným darováním pozemků p.č.589/5, 589/6, 589/12, z vlastnictví obce 
Petráveč do vlastnictví  Kraj Vysočina na výstavbu komunikace „II/392 Velké Meziříčí – Tasov“ a 
ZO pověřuje Miloše Kratochvíla k podpisu smlouvy  schválilo 8 hlasy 
 

9) ZO bylo seznámeno s prodejem pozemků na výstavbu RD, byl projednán prodej pozemku 

p.č.273/29  p.Ing. Leoš Brabec. Prodej byl schválen 8 hlasy.   

10) ZO bylo seznámeno s vyjádřením archeologické společnosti PUEBLO o.p.s. o provedení 
archeologického dohledu při výstavbě kanalizace v obci a projednalo smlouvu a schválilo 8 
hlasy. Pověřilo starosty k podpisu smlouvy. 
 

11) ZO bylo seznámeno s tašky na tříděný odpad a souhlasí s pořízením tašek na tříděný odpad od 
EKO–KOMu schváleno 8 hlasy 

 
12) ZO požaduje dodání podkladů pro projednání změn na konzultaci (vícepráce) na další jednání ZO 

Na příští jednání ZO bude přizván stavební dozor a zástupce zhotovitele a budou doloženy 
písemné podklady pro vícepráce.  

 
13) Diskuse: a) ZO souhlasí s opravou výtluků na místní komunikaci u č.p. 21 

b) ZO nesouhlasilo s opravou místní komunikaci k Letné pro 4, zdrželi se 3 a proti 1 
c) Dětské odpoledne se vydařilo zásluhou pořadatelů a proto ji patří poděkování 

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

 

           Dne 17.9.2014 ve 19.50 hodin  

 

            Vyvěšeno: 18.9.2014                  Sňato: 
 
 
 
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                   
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
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