
 

USNESENÍ č. 18/2021 
 

 
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 20.10. 2021 v 18.00 hodin 

za účasti veřejnosti 
 

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

  
Omluveni: 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 rozpočtových opatření 4,5 
7) Projednání investování do komerčních nemovitostí 
8) Projednání Bezúplatného převodu pozemků od státu do vlastnictví obce Petráveč a pověření 

starosty k podpisu smlouvy 
9) Projednání cenové nabídky na Pasport komunikace obce 
10) Projednání Smlouvy na Mobilní rozhlas na rok 2022 
11)  Diskuse 
12) Závěr 

K bodu:  
1) Starosta přivítal přítomné a zahájil schůzi 
2) Ověřovatelé zápisu: Petr Zezula, Jiří Bednář. Schváleno 7 hlasy. 
     Zapisovatel: Martina Kratochvílová. Schváleno 7 hlasy.  
3) Program jednání. Schváleno 7 hlasy.  
4) Úkoly se průběžně plní. ZO bere na vědomí 7 hlasy.  
5) Člen finančního výboru seznámil přítomné s činností výboru. ZO bere zprávu na vědomí 7 hlasy. 
       Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s činnosti výboru. Zkontroloval plnění   
       úkolů a termínů. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. ZO bere zprávu na 

vědomí 7 hlasy. 
6)  ZO projednalo rozpočtová opatření 4,5. Schváleno 7 hlasy. 

7) ZO Projednalo investiční nabídku od společnosti EFEKTA-IZ (DFRG) na možné zhodnocení 
volných prostředků obce. ZO nesouhlasí s investicí, ZO rozhodlo neinvestovat. Schváleno 7 
hlasy. 

8) ZO projednalo Bezúplatný převod pozemků od státu ČR do vlastnictví obce Petráveč a 
pověřuje starosty k podpisu smlouvy. ZO souhlasí s převodem. Schváleno 7 hlasy.  

9) ZO projednalo cenovou nabídku na pasport komunikací obce od firmy Atomicon. ZO souhlasí 
s vypracováním pasportu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Schváleno 7 hlasy. 

10) ZO projednalo Smlouvu na Mobilní rozhlas na rok 2022 za cenu 5 940,-Kč za rok 2022, ZO 
souhlasí a pověřuje starost obce podpisem smlouvy. Schváleno 7 hlasy. 

11) Diskuse: a) Starosta seznámil přítomné se zimní údržbou, obec zakoupila posyp a údržbou je 
pověřen David Janšta. Schváleno 7 hlasy. 



b) Starosta seznámil přítomné s nabídkou od banky Unicredit o možnosti zhodnocení vkladů, ZO 
s nabídkou nesouhlasí. Schváleno 7 hlasy.  

c) Starosta seznámil ZO s žádostí občanů z části Petráveč – Domky o možnosti chodníku v této 
části. ZO souhlasí a pověřuje starostu jednáním a realizací. Schváleno 7 hlasy. 

d) Starosta požádal přítomné o připomínky do návrhu rozpočtu na rok 2022. ZO bere na vědomí 7 
hlasy. 

e) ZO projednalo Mikulášskou nadílku. ZO souhlasí, obec zajistí balíčky pro děti a dle aktuální 
situace bude probíhat nadílka. Schváleno 7 hlasy.  

 
11) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast a popřál pevné zdraví. 

 

Dne 20.10.2021 v Petrávči.   

 
Vyvěšeno: 20.10.2021 
 
 
Sňato: 
 
 
  
Starosta                                                        Místostarosta                                     Obec Petráveč 
 
 
                                                                                                                
………………………..                                       …………………………... 
Miloš Kratochvíl                                         Antonín Novotný 

 
 
 


