USNESENÍ č. 23/2017
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 23.8. 2017 v 18.30 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Martina Kratochvílová,
Jiří Kotek, Jiří Kratochvíl, Jan Havliš, Petr Novotný, Jaromír Balák, Jiří Bednář
Omluveni:
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 rozpočtových opatření číslo 10,11,12
7) Zpráva o finanční investici WSM přednese M.Halásek
8) Projednání Smlouvy o poskytnutí pravidelných ročních službách v oblasti BOZP a PO
9) Projednání opravy plotu u kaple
10) Projednání o doplnění Dětského hřiště (houpačka pro batolata, úprava skluzavky – žebřík)
11) Projednání vybudování přístřešku na kola u KD
12) Projednání o doplnění vytápění solárními panely v K.D.
13) Projednání vyřazení majetku (počítač)
14) Diskuse
15) Závěr
K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Bednář a Jaromír Balák, zapisovatel: Martina Kratochvílová
Schváleno 9 hlasy.
3) Program jednání ZO. Schváleno9 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 9 hlasy.
5) Pověřený člen finančního výboru Jaromír Balák seznámil přítomné s činností výboru.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 9 hlasy.
Kontrolní výbor zkontroloval plnění úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 9 hlasy.
6) ZO projednalo změnu rozpočtu dle předloženého návrhu opatření, ZO souhlasí se změnou
rozpočtového opatření. Schváleno 9 hlasy.
7) ZO si vyslechlo zprávu o finančních investicích WSM a stavem firmy na trhu. ZO děkuje p.
Haláskovi za účast a informace. ZO bere na vědomí 9 hlasy.
8) ZO projednalo návrh smluv o poskytování pravidelných ročních službách v oblasti BOZP a PO
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s p. Teplým a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Schváleno 9 hlasy.
9) ZO bylo seznámeno se špatným stavem plotu u kaple a parku. ZO doporučuje kovaný nízký plot.
ZO pověřuje starostu zajištěním nabídek na výrobu plotu. ZO pak rozhodne o výrobě plotu.
Schváleno 9 hlasy.
10) ZO bylo seznámeno s prosbou o doplnění Dětského hřiště o tyto herní prvky – houpačka pro
batolata, úprava skluzavky. ZO pověřuje starostu obce, aby oslovil firmu, která dětské hřiště
zajištuje o úpravy a doplnění a pověřuje ho případným podpisem smlouvy. Schváleno 9 hlasy.

11) ZO projednalo vybudování přístřešku na kola u K.D. ZO souhlasí a pověřuje starostu obce
jednáním o projektu na vybudování přístěnku na kola u K. D. Schváleno 9 hlasy.
12) ZO projednalo návrh o doplnění vytápění solárními panely v K.D. ZO rozhodlo o zamítnutí návrhu
na vytápění solárními panely. Schváleno 9 hlasy.
13) ZO projednalo návrh na vyřazení nepotřebného majetku z účtu 028 – počítač, z důvodu
nefunkčnosti – vir. Koupený nový počítač a tiskárna, vyřazený majetek odvezen na sběrný dvůr.
Schváleno 9 hlasy.
14) Diskuse: a) Návrh J. Havliše na koupi kontejneru na bioodpad. Obec už v tomto kroku jedná delší
dobu. Obec se zapojila do výzvy obcí – pro sdružení obcí, aby byla možnost dotace. ZO bere na
vědomí 9 hlasy.
13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 23.8.2017 v Petrávči.

Vyvěšeno: 23.8.2017

Sňato:
Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Místostarosta

…………………………...
Antonín Novotný

Obec Petráveč

