USNESENÍ č. 29/2018
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Petráveč konané dne 6.6. 2018 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Jan Havliš, Petr Novotný, Jiří Bednář,
Martina Kratochvílová, Jaromír Balák, Jiří Kotek
Omluveni: Jiří Kratochvíl
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Vyhodnocení investování WSM
Projednání změny rozpočtových opatření 6
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč spolu se závěrečným
účtem a účetní závěrkou
8) Projednání žádosti o odkoupení pozemků p. č. 598/4 o výměře 39 m2 a p. č. 598/5 o výměře
87 m2 manželům Malcovým č.p. 56
9) Projednání žádosti o finanční sponzorský dar na dětský den „ Po myslivecké stezce“ MS Lhotky
10) Projednání opravy plotu u kapličky – projednání nabídky
11) Oprava kříže u Lípy
12) Projednání Smlouvy s SVK Žďársko, pro účely vypracování projektu a uvolnění z rozpočtu obce
pro rok 2018 částku, finančních prostředků v celkové výši 64.000,-Kč
13) Seznámení s uzavření „Dohoda o úhradě připojovacího poplatku“ s Josefem Kratochvílem
14) Projednání výměny světel s dotace PVO a výběr s dvou nabídek
15) Diskuse
16) Závěr

K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi.
2) Ověřovatelé zápisu: Jiří Kotek a Jiří Bednář, zapisovatel: Martina Kratochvílová
Schváleno 7 hlasy.
3) Program jednání ZO. Schváleno 7 hlasy.
4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 7 hlasy.
5) ZO bylo seznámeno s investováním WSM. Zástupce firmy WSM pan Zezulka odpověděl na dotazy
zastupitelstva obce Petráveč a přítomným občanům, vysvětlil situaci kolem firmy WSM. Všechny
dotazy byly odpovězeny. ZO bere na vědomí 8 hlasy.
6) ZO projednalo změnu rozpočtových opatření 6. Schváleno 8 hlasy.
7) ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2017 spolu se
závěrečným účtem a účetní závěrkou s výhradou, ve vedení účetnictví na inventurním soupisu k
§33 - k účtu 314 zálohy – doložen výpis záloh a další dokumenty, k §33a odst.1 – doložen účetní
záznam, který je prokazující, u účtu 349 byla doložena kopie faktury, k § 29 odst. 1 na účtu 909 –
byl doložen majetek u SVK Žďársko výpisem. U účtu 932 – byla doložena smlouva. Na profilu
zadavatele byla zveřejněná smlouva – doloženo od zadavatele TNCconsulting. Chyby a nedostatky
byly odstraněny do 6. 6. 2018. Schváleno 8 hlasy.

8) ZO projednalo žádost manželů Malcových o odkoupení obecního pozemků p. č. 598/4 o výměře
39 m2, a p. č. 598/5 o výměře 87 m2 manželům Malcovým, cena výkupu je 70 kč/ m2. ZO pověřuje
starostu obce jednáním a podepsáním smlouvy. Schváleno 8 hlasy
9) ZO projednalo žádost o sponzorský dar na dětský den, ZO schválilo jednorázový sponzorský dar ve
výši 2000 Kč. Schváleno 8 hlasy.
10) ZO projednalo opravu plotu u kapličky, projednána nabídka firmy Building Velké Meziříčí. ZO
pověřuje starostu obce jednáním a podpisem smlouvy. Schváleno 8 hlasy.
11) ZO bere na vědomí opravu kříže u Lípy – namalování, natření. ZO souhlasí a pověřuje starostu
obce jednáním a zařízením opravy. Schváleno 8 hlasy.
12) ZO projednalo smlouvu s SVK Žďársko a uvolňuje z rozpočtu obce na projekt, finanční prostředky
v celkové výši 64.000,-Kč. ZO souhlasí s uvolněním částky 64 000 Kč. Schváleno 8 hlasy.
13) ZO bylo seznámeno s Dohodou o úhradě připojovacího poplatku. Schváleno 8 hlasy.
14) ZO projednalo výměnu světel a podání žádosti o dotaci z POV a vybralo ze 2 dodavatelů, nabídky
od firem: - firma Rudolf Morawitz – cena nabídky včetně DPH je 485 248,72 Kč. Firma Zámek
Osová – cena nabídky včetně DPH je 398 165,02 Kč. ZO se rozhodlo pro firmu Zámek Osová, ZO
pověřuje starostu obce jednáním a podpisem smlouvy. Schváleno 8 hlasy.
15) Diskuse: a) Projednání zřízení podkladů pro výběrové řízení na novu komunikaci v obci společně –
silnice, kanalizace, světla. K tomuto výběrovému řízení jsou nutné sjednocené podklady z více
zakázek v obci do jednotné verze dokumentace. ZO byl doporučen pan Libor Jedlička. ZO
projednalo tento návrh a souhlasí s pověřením pana Libora Jedličky provedením této
dokumentace. ZO pověřuje starostu obce jednáním a podpisem smlouvy o provedení sjednocené
dokumentace pro daný projekt. ZO souhlasí 8 hlasy.
16) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast.

Dne 6.6.2018 v Petrávči.

Vyvěšeno: 6.6.2018
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