
                                  USNESENÍ č. 8/2011 
 
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 26. 10. 2011 za účasti veřejnosti. 
 
 
Přítomno: 8 členů                                                                                 Omluveno: 1 členové 
 
1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
3. Schválení programu jednání 
4. Plnění úkolů z minulé schůze 
5. Projednání dílčího přezkoumání hospodaření obce Petráveč 
6. Projednání a schválení Smlouvy budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému                                                                                       
    břemenu EON          
7. Projednání Daru na zakoupení přístroje LUKAS Záchranné službě ve V.M 
8. Projednání Rozvojového strategického dokumentu obce Petráveč      
9. Projednání ÚZ plánu obce – průmyslovou zástavbu Jidášky  
10. Příprava rozpočtu na rok 2012 
12. Projednat – podání žádosti do druhé výzvy pod 2000 ekvivalentů u OPŽP                                                               
13.Umístění panelu na p.č.588/1 
14.Zakoupení kontejnerů  
15. Mikulášská nadílka 
16. Zakoupení kamen do salónku v hospodě 
17. Diskuse  

18. Závěr   
 

K bodu: 
1. Starosta zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné.                                             
2. Ověřovatelé zápisů byli navržení Tomáš Homola a Antonín Novotný, zapisovatelem             
Dožena  Dresslerová - schválení 
3. Program jednání schválilo 8 členů 
4. Úkoly jsou průběžně plněny                                                                                                                                          
5. Zastupitelé byli seznámení s dílčím přezkoumání  hospodařením obce Petráveč ,                                         
kde nebyly  zjištěny chyby a nedostatky 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  E.ON pro 
pí.Malcovou a pí. Homolovou – zastupitelé souhlasí se smlouvou 
7. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 3000,-Kč na zakoupení přístroje LUKAS záchranné 
službě 
8. Rozvojový strategický dokument obce Petráveč byl projednán a schválen 
9. Změna ÚZ plánu obce Petráveč  v lokalitě Jidášky – požaduje město Velké Meziříčí, zastupitelé 
obce Petráveč  souhlasí se změnou ÚZ plánu za podmínek – vyhotovení celého projektu změny ÚZ 
plánu obce, město v plné výši uhradí a zaplatí 2% z prodejní ceny 1m2 stavebního pozemku 
předmětné změny obci Petráveč. 
10. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2012, aby byl vypracován 
11. Změna rozpočtu byla schválena dle opisového opatření 
12. Zastupitelstvo obce projednalo podání výzvy do OPŽP a přizvalo pí.Noďovou z firmy AP 
INVESTING k dalšímu jednání. Do komise pro výběrové řízení navrhuje 3 členy a to T. Homola, J. 
Kotek, A. Novotný a  tři náhradníky J. Bednář, J. Kratochvíl, J. Balák 



13. Naučná stezka – zastupitelstvo odsouhlasilo umístnění naučného panelu k naučné stezce na 
parcelu u Lípy č. 588/1 
14. Zakoupení  kontejnerů – ZO souhlasí  s koupením dvou kontejnerů na plasty do nové výstavby  
15. Mikulášská nadílka – schválena , pro děti do 15 let v hodnotě 120,-Kč 
16. Zakoupení kamen do salónku v hospodě – ZO souhlasí s koupení kamen značky Harold 14 KW                    
a s příslušenstvím ( kouřovod )  
17. V diskusi – byla přednesena zpráva o dokončení  kanalizace výtlaku na ČOV do Velkého 
Meziříčí, 
 Oznámení o přerušení dodávky el. Energie dne 10.11.2011 od 7.15 – 15.15 z důvodu běžné 
údržby. 
18. . Starosta ukončil schůzi a poděkoval, všem přítomným za účast 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyvěšeno: 27.10.2011                  Sňato: 
 
 
Starosta                                                          Místostarosta                     Obec Petráveč 
                                                                                                                  Dne 26. 10. 2011 
 
 
…………………. …………………… 
Miloš Kratochvíl  Antonín Novotný 
 

 


