
                                     USNESENÍ č. 3/2019 
 

 
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 20.2. 2019 v 18.00 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Petr Zezula, Petr Urban, Jiří Bednář,                         
                       Martina Kratochvílová       
  
      Omluveni: Tomáš Večeřa, Jaromír Balák, Jiří Kratochvíl 
 

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 15,16,17,18 
7) Projednání – odstoupení od kupní smlouvy p. Brabec 
8) Projednání navýšení ceny změny stavby - komunikace 
9) Projednání organizace na dětský bál 
10) Projednání výtisku obecní kroniky 
11) Projednání žádosti o výstavbu řadových domů na parcele 273/61 
12)   Diskuse 
13) Závěr 

K bodu:  
1)   Starosta přivítal přítomné na jednání ZO a zahájil schůzi. 
2)   Ověřovatelé zápisu: Petr Zezula a Jiří Bednář, zapisovatel: Martina Kratochvílová  

Schváleno 5 hlasy. 
        3)   Program jednání ZO. Schváleno 5 hlasy. 
        4)   Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 5 hlasy.  
        5)   Pověřený člen finančního výboru seznámil přítomné s činností výboru.                

       Předseda Kontrolního výboru Jiří Bednář seznámil přítomné s činnosti výboru. Zkontroloval 
plnění úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere 
zprávu na vědomí 5 hlasy.   

 6)   ZO projednalo změnu rozpočtových opatření 15,16,17,18.  Schváleno 6 hlasy. 

7) ZO projednalo využití předkupního práva k pozemku p.č.273/29 v Petrávči, na základě odstavce 
3 článku VII kupní smlouvy. ZO nehodlá využít předkupního práva na pozemek p. č. 273/29. 
Schváleno 6 hlasy. 

8) ZO projednalo navýšení ceny stavby - komunikace. ZO projednalo projektovou dokumentaci a 
její změny a souhlasí s navýšením ceny změny stavby – komunikace obce. Schváleno 6 hlasy 

9) ZO projednalo organizaci dětského bálu, který se uskuteční v neděli 17.3.2019 v kulturním 
domě, občerstvení zajištěno. Kulturní komise zajistí prostory a jejich přípravu. Schváleno 6 hlasy.   

10) ZO projednalo výtisk kroniky obce. ZO pověřuje Martinu Kratochvílovou zajištěním nabídek na 
tisk kroniky a vazbu kroniky.  Schváleno 6 hlasy.  

11)  ZO projednalo žádost o výstavbu řadových domů na parcele 273/61. ZO nemá námitky 
s výstavbou řadových domů na parcele 273/61, pokud bude v souladu se stavebním úřadem 
Velké Meziříčí. Schváleno 6 hlasy. 



12) Diskuse: a) ZO souhlasí s odkoupením pozemku po nevyřízeném dědictví po zemřelém Gothardu 
Nováčkovi. ZO pověřuje starostu obce jednáním. Schváleno 6 hlasy.  

13) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast. 

        
             
 
                                                                                                                                                  
 Dne 20.2.2019 v Petrávči.   

 

 

 

Vyvěšeno: 20.2.2019 
                   
 
Sňato: 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 
 
 
 

 


