USNESENÍ č. 16/2021
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Petráveč konané dne 5.5. 2021 v 18.00 hodin
za účasti veřejnosti
Přítomni: Miloš Kratochvíl, Antonín Novotný, Jiří Kratochvíl, Petr Zezula, Petr Urban, Jiří Bednář, Tomáš
Večeřa
Omluveni: Jaromír Balák, Martina Kratochvílová
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Zpráva finančního a kontrolního výboru k jednání
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 spolu se
Závěrečným účtem a účetní závěrkou
7) Projednání Smlouvy se zhotovitelem JM DEMICARR s.r.o. na Tenisový kurt
8) Projednání Sanace krovu na K.D.
9) Projednání prodeje pozemků p. Muchovi 267 m2 za 18 690,-Kč a
p. Michalovi Kotkovi 136 m2 za 9 520,-Kč
10) Diskuse
11) Závěr

K bodu:
1) Starosta přivítal přítomné a zahájil schůzi
2) Ověřovatelé zápisu: Petr Zezula, Jiří Bednář. Schváleno 7 hlasy.
Zapisovatel: Bc. Jiří Kratochvíl 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) Starosta seznámil přítomné s výsledkem přezkoumání. ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Petráveč za rok 2020 spolu se Závěrečným účtem a účetní závěrkou. Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, bez výhrad. Schvaluji s výrokem bez výhrad. Schváleno 7 hlasy.

7) Starosta přednesl nabídku firmy JM DEMICARR s.r.o. na zhotovení povrchu tenisového kurtu.
ZO souhlasí s nabídkou firmy JM DEMICARR s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Schváleno 7 hlasy.
8) Starosta seznámil přítomné s nabídkou na ošetření krovů na KD od společnosti Krovy –
Sanace na chemické ošetření krovů na KD. ZO souhlasí s provedením opravy . Schváleno 7
hlasy.
9) ZO projednalo prodej pozemku parc. č. 407/4 na díly takto: p. Muchovi 267 m2 za 18 690,-Kč a
p. Michalovi Kotkovi 136 m2 za 9 520,-Kč, dle předloženého GP. Schváleno 7 hlasy.
10) Diskuse:
a) ZO projednalo žádost VAS ZR o zřízení nadzemního hydrantu. ZO doporučuje změnu
navrženého umístění. Schváleno 7 hlasy.

b) ZO projednalo návrh daru na domov Myslibořice. Neschváleno 7 hlasy
c) ZO projednalo návrh daru na Linku bezpečí. Neschváleno 7 hlasy.
d) Starosta představil návrh projektu na víceúčelovou halu u lípy. ZO doplnilo připomínky
k předložené vizualizaci a doporučilo studii k dalšímu zpracování. Schváleno 7 hlasy.
e) Starosta seznámil přítomné s požadavkem paní Kupové na opravu polní cesty „na
písečné“. ZO upřednostní nejprve realizaci stávajících projektovaných cest. Tuto cestu
zařadíme do dalších projektovaných realizací. Schváleno 7 hlasy
11) Starosta ukončil schůzi a poděkoval přítomným za účast a popřál pevné zdraví.
Dne 5.5.2021 v Petrávči.
Vyvěšeno: 5.5.2021
Sňato:

Starosta

………………………..
Miloš Kratochvíl

Místostarosta

…………………………...
Antonín Novotný

Obec Petráveč

