Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice
Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta obce Ing. Zdeněk Jeřábek,
který bude zasedání řídit.
Konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, neboť dle prezenční listiny jsou při zahájení
přítomni členové zastupitelstva obce Petrovice v počtu 8 členů.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Ing. Jan Kuthan a Richard Toufar.
Před hlasováním byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 1. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

2. Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele z 12. zasedání zastupitelstva obce
2. Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva obce
3. Kontrola usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 12. 2015
4. Výstavba na území obce (aktuální informace připravovaných přeložek silnic, kanalizace v obci,
rozvoj obce)
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Poskytování finančních darů a dotací
7. Vyhlášené dotační tituly
8. Organizační záležitosti obce
9. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2016
10. Rozprava - diskuse.
Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Mgr. Petr Padrnos – místostarosta obce
Ing. Jan Kuthan – člen zastupitelstva obce Petrovice
Helena Moudrá – referentka Obecního úřadu Petrovice
Před hlasováním k návrhu programu byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko
k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 2. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

3. Kontrola usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 12. 2015
Starosta obce přečetl usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se konalo dne
29. prosince 2015.
K usnesením nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.
Starosta seznámil přítomné s plněním úkolů.
Před hlasováním k záležitosti bodu 3. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 3. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

4. Výstavba na území obce
a) Ing. Jan Kuthan informoval přítomné o jednáních, která se týkala připravovaných přeložek silnic na
našem území zejména silnice III/40510.
Informace byly poskytnuty za období letošního roku.
Dne 13. ledna 2016 obec Petrovice obdržela e-mailem od Ing. Shejbala - projektanta firmy
TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, návrh trasy v tzv. východní variantě tedy ve východní části
katastrálního území obce Petrovice, který se shodoval z již předloženým návrhem na pracovní

schůzce konané 3. 12. 2015 v Nové Vsi. Návrh nerespektoval požadavek zástupců obce Petrovice s
vymezením území, kde výstavba přeložky silnice III/40510 s největší pravděpodobností neomezí
rozvoj obce do budoucna, nezhorší kvalitu života občanů obce apod.
Dne 15. ledna 2016 se uskutečnila schůzka stavbou dotčených obcí, firem a ostatních
zainteresovaných v Nové Vsi, kde byli zástupci obce Petrovice přesvědčováni o nutnosti výstavby.
Dne 18. ledna 2016 se uskutečnilo jednání všech výše uvedených v sídle Kraje Vysočina.
Na základě pracovní schůzky členů zastupitelstva obce Petrovice, která se uskutečnila v neděli
17. ledna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice, starosta obce vyjádřil se stavbou ve
východní části katastrálního území možný souhlas obce a předložil Krajskému úřadu Kraje Vysočina
soupis technických a administrativních požadavků, které obec Petrovice požaduje projednat.
Dne 17. února 2016 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnila za tímto účelem schůzka, kterou svolal
odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina s pozváním zástupců obce
Petrovice a projektanta. O schůzce se dozvěděli zástupci obce Nová Ves a schůzky se rovněž
zúčastnili.
Dne 19. února 2016 se uskutečnila další schůzka v Nové Vsi, kde zástupci Nové Vsi tuto variantu
odmítli, 22. února 2016 na schůzce na Krajském úřadu Kraji Vysočina o této skutečnosti byli
informováni zástupci Kraje Vysočina resp. Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a
silničního hospodářství a dalších odborů.
Obec Nová Ves preferuje původní tzv. aktivní variantu v západní části katastrálního území Petrovice
u Třebíče.
Dne 21. ledna 2016 byla na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina zveřejněna veřejnou
vyhláškou Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, kde je zakreslena plánovaná
přeložka silnice II/405 a její součástí je přeložka III/40510. Akce je vedena jako jeden celek.
Do 7. 3. 2016 je možné uplatnit k návrhu připomínky. Připomínky může podat každý občan dotčené
obce. Veřejná vyhláška je zveřejněna rovněž na pevné i elektronické desce Obecního úřadu
Petrovice. Součástí zveřejnění obce Petrovice je i internetový odkaz na dokumentaci.
Členům zastupitelstva obce pověřeným k jednáním ohledně stavby přeložky silnice bylo uloženo
zpracování a podání připomínek k Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
v termínu do 7. 3. 2016.
b) Členové zastupitelstva obce byli seznámeni se studií výstavby tzv. biologického rybníka.
Projektant Ing. Hejtman uvádí, že výstavba biologického rybníka k řešení čištění odpadních vod
z veřejné kanalizace obce Petrovice tímto způsobem by byla možná. Rozhodující je vyjádření orgánů
životního prostředí z hlediska životního prostředí a soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
území kraje. Neboť se jedná o způsob, který je zcela legitimní pro čištění odpadních vod, po vyřešení
všech technických požadavků, které podmiňuje tento způsob čištění odpadních vod, by neměl být
žádný důvod udělení nesouhlasu.
Problémem je rozloha rybníků, kdy v území plánované pro výstavbu je dostatek nevyužívaných
ploch, ale tyto nejsou zakresleny ve stávajícím územním plánu. Plocha zakreslená v nyní platném
Územním plánu Petrovice pro ČOV Petrovice je cca poloviční, než plocha potřebná.
Je třeba zahájit přípravu na Změnu č. 2 Územního plánu Petrovice, která bude obsahovat všechny
nyní známé změny.
Členové zastupitelstva obce Petrovice byli vyzváni, aby si připravili na příští zasedání zastupitelstva
obce Petrovice, které se předpokládá v dubnu 2016, možné návrhy na změnu č. 2 Územního plánu
Petrovice k diskusi.
c) Starosta informoval o průběhu jednání spojené s místním šetřením dne 4. 2. 2016 ve věci vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Přestavba skladového objektu na
truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu“ Ladislava Skryji, IČ: 62857282, na
pozemku p.č. st. plochy 28/2 v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Obec Petrovice uplatnila připomínky vyjádřením č.j. 11/2016 ze dne 04.02.2016, které byli členům
zastupitelstva obce Petrovice zaslány na vědomí e-mailem v souladu s dohodou z pracovní schůzky
konané dne 02.02.2016.
V uvedené věci Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, dosud nevydal žádné rozhodnutí.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 4. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 4. a) přednesl Ing. Jan Kuthan, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 4. b) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 4. c) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

5. Majetkoprávní záležitosti
a)
, Petrovice , požádal obec Petrovice o bezúplatný převod parcely na území obce
Petrovice p.č. 1416 – ostatní plocha, ostatní komunikace, která je přístupovou komunikací
k nemovitostem č.p. 14 a č.p. 15. Pozemek je ve společném vlastnictví vlastníků nemovitostí
č.p. 14 a č.p. 15. Pozemek je o výměře 178 m2.
Účetní obce upozornila na skutečnost, že pozemek je třeba ocenit reprodukční pořizovací cenou, tj.
dle znaleckého posudku nebo alespoň ocenění, které bude zpracováno dle oceňovací vyhl.
č. 441/2013 Sb., v platném znění, z důvodu zařazení do majetku a daňové povinnosti.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1416 – ostatní plocha, jiná
plocha, do vlastnictví obce Petrovice, za podmínky, že pozemek bude převeden současně oběma
vlastníky pozemku tedy
a současně
bude převedeno vlastnictví ke stavbám hlavních řadů inženýrských sítí na nich umístěných.
Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku do vlastnictví obce – tedy návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí a znalecký posudek.
b) Ve věci možné parcelizace pozemků v lokalitě Z1 určené k plánovanému rozvoji individuální
bytové výstavby na území obce Petrovice Ing. Jan Kuthan jednal s
, trvale bytem
, který je vlastníkem pozemku p.č. 1465 – trvalý travní porost, o výměře 335 m2, v k.ú.
Petrovice u Třebíče. Neboť se jedná o osobu, která na pozemcích zemědělsky hospodaří,
v současné době tedy upřednostňuje směny pozemků, byl hledán vhodný pozemek, možný ke
směně, který by umístěním a kvalitou odpovídal uvedenému pozemku.
Obec Petrovice má ve svém vlastnictví pozemek p.č. 1500/56 – trvalý travní porost, o výměře
336 m2, v k.ú. Petrovice u Třebíče, který by bylo možné směnit.
Pozemky směňované je nutné dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ocenit reprodukční pořizovací cenou.
Obec uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků.
Zastupitelstvo obce s návrhem směny souhlasí a ukládá starostovi obce záměr zveřejnit dle § 39 zák.
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, a připravit návrh směnné smlouvy k projednání na
zasedání zastupitelstva obce Petrovice v dubnu 2016.
c) Dne 22. února 2016 městys Okříšky předložil obci Petrovice Souhlas ke vstupu na pozemek a
umístění stavby „Rekonstrukce ČOV Okříšky“, které se týká pozemku p.č. 480/45 – trvalý travní
porost v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Neboť řešení vlastnictví pozemků dotčených realizovanou stavbou je dlouhodobější záležitostí a
předložení uvedeného souhlasu, dle sdělení starosty městyse Okříšky, má být využito k odnětí
části zemědělského pozemku ze zemědělského půdního fondu, vyslovilo zastupitelstvo obce
nesouhlas s předloženým zněním souhlasu, který se vztahoval k územnímu a stavebnímu řízení a
realizací stavby, a uložilo starostovi obce vydání souhlasu pouze s vynětím části pozemku
p.č. 480/45 – trvalý travní porost v k.ú. Petrovice u Třebíče dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Před hlasováním k záležitostem bodu 5. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 5. a) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 5. b), c) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

6. Poskytování finančních darů a dotací
a) Na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 29. 12. 2015 bylo řešeno uzavření prodejny
smíšeného zboží v obci provozované COOP družstvem HB, se sídlem Praha 3, U Rajské zahrady
1912/3, IČ: 00032115, z důvodu ztrátovosti prodejny a její další provozování podmíněné poskytnutím
dotace z rozpočtu obce ve výši 30.000,-- Kč/rok 2016.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace na 1. polovinu roku 2016 ve výši 15.000,-- Kč – viz
usnesení č. 11, bod 4. a-1).
COOP družstvo HB zaslalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů
souvisejících s provozem prodejny číslo 852 Petrovice. Smlouva byla projednána a schválena a bylo
uloženo starostovi obce její uzavření a uhrazení dotace ve výši 15.000,-- Kč.
Místostarosta informoval o telefonickém jednání se zástupcem družstva a možném řešení koupě
nemovitosti prodejny č.p. 116 v obci Petrovice od vlastníka a spolupráci s provozovatelem prodejny.
b) Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., se sídlem Jihlava, Vrchlického 57,
pracoviště Třebíč, Komenského nám. 12, požádalo obec Petrovice o poskytnutí finanční podpory

služeb sociálního poradenství na rok 2016.
Obecně prospěšná společnost zajišťuje poskytování registrovaných sociálních služeb dle platné
právní úpravy v území regionu Kraje Vysočina.
Poskytnutí jakékoliv finanční podpory nebylo schváleno.
c) Usnesením č. 11 bod 6. e) bylo schváleno možné poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč
Nohejbalovému spolku Petrovice za podmínky doplnění žádosti o individuální dotaci dle zák. č.
250/2000 Sb., která bude poskytnuta jako neinvestiční dotace s vyúčtováním.
Dne 24.2.2016 Nohejbalový spolek žádost doplnil, resp. podal novou žádost vč. příloh, která
obsahuje všechny údaje dle § 10a) zák. č. 250/2000 Sb.
Zastupitelstvo obce žádost včetně smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Petrovice projednalo a schválilo a uložilo starostovi obce uzavření smlouvy.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 6. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 6. a) přednesl Mgr. Petr Padrnos a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 6. b), c) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

Starostou obce byla vyhlášena přestávka 19.45 – 19.55 hodin.
7. Poskytování finančních darů a dotací
a) V dotačním programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“, jehož účelem je možné poskytnutí
dotace na pořízení dopravního automobilu pro zásahové jednotky, je jedním ze stanovených kritérií
stáří požárního automobilu (dle příl. č. 4 vyhl. č. 247/2001 Sb). Stávající osobní automobil, který má
jednotka k dispozici musí být vyrobeno v roce 2000 a letech předchozích.
Stávající vozidlo Ford Transit, SPZ: 4J7 31 01, které má jednotka SDH obce Petrovice k dispozici,
bylo dle technického průkazu prvně registrováno 3. 4. 2002 (v jiném státě – SRN). Vzhledem k této
skutečnosti, nemůže být žádost o poskytnutí dotace obcí Petrovice u Kraje Vysočina podána.
b) Kraj Vysočina dle schválených zásad pro poskytování dotací na podporu společenských a
kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí
obcí každoročně, po splnění zásad a dle finanční alokace, poskytuje obcím finanční dotace na
pořádání těchto akcí. Žadatelem může být pouze obec Kraje Vysočina a žádost se podává v termínu
do 15. února.
V letošním roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů Petrovice výročí 80 let od svého založení.
Obec Petrovice podala žádost na konání „Oslav výročí 80. let založení SDH v obci Petrovice“, za
účelem pořádání oslav dne 3. září 2016, které budou spojeny s pořízením a vysvěcením praporu
sboru.
V případě, že obec v dotačním titulu uspěje, stane se hlavním organizátorem akce. Rozsah, průběh a
zajištění bude řešeno ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Petrovice.
c) Kraj Vysočina vyhlásil program „Čistá voda 2016“. V tomto programu je možné žádat
v podprogramu B o finanční prostředky k zajištění spolufinancování projektových dokumentací
v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.
Vzhledem k informacím poskytnutým již dle bodu 4. písm. b), které se týkaly studie možné výstavby
biologického rybníka, souladu s ostatní legislativou a plánovací dokumentací, termínu dokončení
projektové dokumentace do 31. 8. 2017 nelze žádost v tomto programu v letošním roce podat.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 7. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 7. a), c) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 7. b) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

8. Organizační záležitosti obce
a) Místní akční skupina Podhorácko, o.p.s., požádala o projednání realizace Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Podhorácko na území jednotlivých obcí.
Úplný text strategie je zveřejněn na internetových stránkách MAS Podhorácko.
V roce 2014 schválilo zastupitelstvo obce Petrovice zařazení do územní působnosti MAS na nové
finanční období 2014 – 2020, což bylo jednou z podmínek nové certifikace MAS pro realizaci

strategie pro toto programovací období (2014-2023). Dalším krokem je schválení Strategie.
Zastupitelstva obcí vydávají souhlas s touto strategií.
b) Účetní obce informovala o odpisovém plánu obce Petrovice k 1.1.2016.
V roce 2015 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek, k 31.12.2015 byla odepsána motorová
stříkačka PS-08 (HIM 1).
Navrhovány nebyly žádné změny odpisového plánu dlouhodobého majetku obce.
c-1) Byl diskutován přístup do budovy č.p. 68 a zejména prostor tělocvičny, která je využívána
veřejností. Pro zlepšení zabezpečení přístupu do budovy resp. omezení přístupu neoprávněným
osobám je navrhováno zajištění vstupu funkcí autonomního elektronického vrátného s využitím
RFID klíčenek, prostřednictvím kterého by byl řešen hlavní vstup a přístup do tělocvičny.
Starosta vysvětlil způsob fungování např. systému ADALOCK.
Bylo schváleno pořízení systému elektronického vrátného do budovy č.p. 68 v hodnotě do 30.000,-Kč a starostovi obce bylo uloženo zajistit více nabídek a provést jejich posouzení.
c-2) Současně bylo projednáváno využívání tělocvičny občany a požadavek uživatelů na další
doplnění vybavení posilovacím strojem pro posílení nohou resp. dolní části těla. Dle předložených
návrhů se jedná o náklady cca 30.000,-- až 35.000,-- Kč.
d) Projednána byla nabídka pojištění společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočky pro ČR,
týkající se poskytovaných služeb pojištění na činnosti obce (trestní, hmotné). Nabídka k uzavření
smlouvy nebyla schválena.
e) PROXIMA Bohemia, spol. s r.o. – vydavatelství místopisného tisku, Rožnov pod Radhoštěm,
IČ: 26796201, zpracovává knižní komplet: kniha Morava a Slezsko a kniha Čechy v dárkovém
balení, termín vydání knih je plánován v březnu 2016.
Dle sdělení budou v knihách uvedeny naprosto všechny obce v rozsahu 1/6 strany A4. Obcím je
za úplatu nabízena rozšířená prezentace a objednávka publikací.
Rozšířená prezentace obce a objednávka publikací nebyla schválena.
f) Byla projednána účast obce Petrovice v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
dne 10. března.
Nebylo schváleno zapojení se obce do této kampaně, kterou organizuje Spolek Lagnta, Praha 1,
IČ: 67775845.
g) Byla projednána účast obce Petrovice v celosvětové akci „Hodina Země 2016“, která je
zaměřena na ochranu životního prostředí a zejména klimatu a odehraje se v sobotu 19. března 2016
od 20.30 do 21.30 hodin. Účast spočívá ve zhasnutí veřejného osvětlení, nasvícených památek nebo
jiných zdrojů světla v majetku obce.
Zapojení obce Petrovice do této akce nebylo schváleno.
h) Účetní obce navrhla změnu způsobu účtování o zásobách obce Petrovice – tedy materiálu na
opravy, výrobcích, materiálu reklamních předmětů, zboží apod.
Účtování upravuje Český účetní standard č. 707 – Zásoby.
O zásobách účtuje účetní jednotka průběžným způsobem (dále jen „způsob A“), nebo periodickým
způsobem (dále jen „způsob B“). Při obou způsobech musí úbytky zásob vykázané v účetní závěrce
odpovídat skutečnému úbytku zásob.
Obec dosud účtuje způsobem A, účetní obce doporučuje změnu na způsob B, kdy účtuje účetní
jednotka na účty zásob k rozvahovému dni.
Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zejména vnitřním předpisem, který upraví, zda účetní
jednotka účtuje způsobem A nebo způsobem B.
Změna způsobu účtování o zásobách obce Petrovice způsobem B dle ČSÚ č. 707 s účinností od
01.01.2016 byla schválena. Starostovi obce bylo uloženo zajistit zpracování této změny do účetních
směrnic obce.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 8. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 8. a), c), d) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

Záležitosti bodu 8. b), h) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

9. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2016
Členové zastupitelstva obce Petrovice byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2/2016, které je
provedeno účetním dokladem rozpočtu č. 3 a kterým jsou upravovány výdaje ve výši 700.000,-- Kč.
Návrh rozpočtového opatření je přílohou zápisu.
Před hlasováním k záležitosti bodu 9. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 9 přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

10. Diskuse a závěr
a) Petra Vyskočilové informovala, že z časových důvodů se nemůže účastnit schůzek Místní akční
skupiny Podhorácko o.p.s., se sídlem v Okříškách, kam byla jmenována jako zástupce obce
Petrovice a navrhla, aby byl jmenován jiný člen zastupitelstva obce Petrovice. Členové zastupitelstva
se shodli, že vhodným kandidátem je Antonín Krejčí, který však se z dnešního zasedání
zastupitelstva obce omluvil z pracovních důvodů, proto bylo uloženo starostovi obce uvedenou
záležitost se jmenovaným projednat a opakovaně se touto záležitostí zabývat na příštím zasedání
zastupitelstva obce Petrovice, které se předpokládá v dubnu 2016.
b) Ing. Jan Kuthan informoval o jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Z1 určené k bytové výstavbě
– viz také bod 5, písm. b).
Dne 17.2.2016 se zúčastnil jednání na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru životního prostředí,
kde obsahem jednání bylo zarovnání a úprava plochy zóny Z1, kterou navrhuje se dále zabývat.
Projednáno bylo zadání projektové dokumentace pro parcelizaci v území lokality Z1 dle Územního
plánu Petrovice. Místostarostovi obce bylo uloženo zajištění zhotovitele projektové dokumentace
poptáním u více projektantů zabývajících se činností územního plánování.
c) Mgr. Petr Padrnos informoval o konání pamětní akce obce dne 6. 5. 2016 (mše, vzpomínková akce
u památníku padlých ve II. světové válce).
d) Jiří Března se dotazoval na nákup doplňkových zařízení k pořízenému traktoru.
Postupováno je dne přijatých usnesení zastupitelstva obce. K dnešnímu dni byl zakoupen sněhový
pluh (radlice) a sklápěcí vlek.
Příkopový vyžínač bude zakoupen na jaře před zahájením sečení.
e) Jitka Kučerová upozorňovala na opakované pobíhání psů po obci.
Záležitost je dlouhodobým problémem obce. Majitelé psů nedodržují ustanovení Obecně závazné
vyhlášky. Obec nemá vlastní policii, státní policie neřeší odchyty a převoz psů.
Před hlasováním k záležitostem bodu 10. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
K záležitostem bodu 10. c), d), e) nebylo navrhováno a přijímáno usnesení.
Usnesení k záležitostem bodu 10. a), b) navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 25. 02. 2016 ve 22:00 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 08. 03. 2016

.................................
Ing. Zdeněk Jeřábek
starosta

....................................
Mgr. Petr Padrnos
místostarosta

....................................
ověřovatel zápisu
Ing. Jan Kuthan

…….............................
ověřovatel zápisu
Richard Toufar

