Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 24. 11. 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 16. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Ing. Jan Kuthan, Petra Vyskočilová.
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 16. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 16. zasedání zastupitelstva obce
2. Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva obce
3. Kontrola usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 09. 2016
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
6. Obecně závazné vyhlášky obce – omezení hlučné činnosti, o stanovení poplatku za komunální
odpad podle počtu a objemu nádob
7. Územní plánování obce – změna územního plánu, územní studie
8. Místní komunikace v obci – pasport, opravy a údržba
9. Kulturní dům v obci – opravy
10. Zprava kontrolního výboru obce o činnosti
11. Organizační záležitosti obce
12. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2016
13. Rozprava - diskuse.
Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Mgr. Petr Padrnos – místostarosta obce
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 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 09. 2016
Starosta obce přečetl usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se konalo dne
15. září 2016.
K usnesením nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.
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. Majetkoprávní záležitosti
a) Projednávána byla Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030032319/001 budoucího oprávněného E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400,
ke stavbě „Petrovice – Bros“ kabelová přípojka z TS“, kde bude stavbou dotčen pozemek obce p.č.
1583/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Petrovice u Třebíče v obci
Petrovice.
Věcné břemeno bude sjednáno za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-- Kč.

b) Projednávána byla Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JI-014330039357/002 ve prospěch
oprávněného E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400, ke stavbě „Petrovice –
Krejčová: NN přip. kab. příp.“, která byla realizována na pozemku obce Petrovice p.č. 1457/8
v katastrálním území Petrovice u Třebíče v obci Petrovice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 1.000,-- Kč.
Na akci byla již dříve projednána a uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.: 1030027368/001.
c) Na 10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 26. 11. 2015 byla projednávána a
schválena nabídka prodeje vodovodu, který je ve vlastnictví pana ………………., Petrovice …...
Vodovod vnitřní světlosti PE 63 mm v celkové délce 137,2 m byl vybudován v roce 2003 na
pozemcích soukromých osob z důvodu chybějících inženýrských sítí k pozemkům, na kterých byla
realizována výstavba rodinných domů v obci (nyní označených č.p. 144 a 145). Tento řad
zkolaudovaný jako vodovodní přípojku lze využít k vybudování dalších vodovodních přípojek
k případně nově budovaným rodinným domům v dotčeném území.
Vzhledem ke skutečnosti, že v případě budování inženýrských sítí jinou právnickou nebo fyzickou
osobou, je standartním postupem následný bezúplatný převod tohoto majetku na obec a s ohledem
na skutečnost, že z důvodu uzavřených příslibů k bezúplatnému napojení vlastníků pozemků nelze
v budoucnu uplatnit poplatek dle zákona č. 565/1990 Sb., za zhodnocení stavebního pozemku
možností připojení na stavbu vodovodu, bylo toto usnesení revokováno.
d) Obci Petrovice byla předložena projektová dokumentace na stavbu vodovodní přípojky do
střediska Zemědělského družstva Okříšky v obci Petrovice. Stavbou bude dotčen pozemek ve
vlastnictví obce Petrovice p.č. 437/15 – trvalý travní porost v k.ú. Petrovice u Třebíče v obci
Petrovice, kde bude umístěna vodoměrná šachta – systémová plastová, samonosná, pochozí,
světlého rozměru 1200 x 900 mm. Umístění vodovodní přípojky a šachty bude řešeno uzavřením
smlouvy (o zřízení věcného břemene, zřízení služebnosti).
e) Ing. Jiří Pacal, Přibyslavice, zpracoval ocenění nemovitosti - prodejny v obci Petrovice č.p. 110,
která se nachází na pozemku st. 186 v k.ú. Petrovice u Třebíče. Ocenění stavby provedl lineární i
analytickou metodou. V případě lineární metody činí cena nemovitosti 980.200,-- Kč, v případě
analytické metody 585.279,50 Kč. Cena stavebního pozemku činí 176.579,70 Kč.
Analytická metoda zohledňuje technický stav jednotlivých stavebních celků nemovitosti.
Diskutována byla tržní cena nemovitosti, návratnost investice z ohledem na možnou výši nájemného,
další možné využití nemovitosti i pozemku, neboť vlastníkem požadovaná kupní cena značně
převyšuje ocenění nemovitosti.
Místostarostovi obce bylo uloženo o ocenění informovat společnost CPI PG, která je skutečným
vlastníkem nemovitosti, a jednat o kupní ceně. Dle nahlížení do KN je vlastníkem nemovitosti Gerosa
- JMB, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 1.
f) Projednávána byla zmařená investice tzn. investice, která byla realizována za účelem pořízení
dlouhodobého majetku, ale z určitého důvodu nemůže být dokončena.
Zmařenou investicí je ukončení pořízení regulačního plánu pro zastavitelnou plochu Z1 dle
Územního plánu Petrovice. Během přípravy regulačního plánu se prokázalo, že jeho zpracováním
nelze dosáhnout všech cílů, které obec požaduje při realizaci výstavby na plochách vymezených
v územním plánu, zejména toho, aby se stavebníci podíleli na nákladech na vybudování inženýrských
sítí a komunikace. Z tohoto důvodu v rámci Změny č. 1 byla podmínka zpracování regulačních plánů
zrušena a nahrazena zpracováním územní studií s následnou možnou dohodou o parcelaci pozemků.
Náklady na rozpracovaný regulační plán byly dodavatelem Ing. arch. Ladislavem Brožkem, Brno –
Líšeň, IČ: 12147168, vyčísleny v dubnu 2012, uhrazeny v květnu 2016 na základě vystavené faktury
dodavatele, ve výši 26.318,-- Kč.
Náklady za zpracování podkladů tj. výškopisné a polohopisné zaměření území je využitelné pro další
činnosti územního plánování v lokalitě – zpracování územní studie s následnou možnou dohodou
o parcelaci pozemků.
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), b), c), d) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 4. e) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 4. f) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
a) Žádost Českého svazu včelařů z.s., Základní organizace v Třebíči, IČ: 60418125, o podporu
formou finančního daru na činnost organizace v oblasti nemocí včel.
b) Žádost 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s., Polná, IČ: 03731821. Jedná se o spolek
založený za účelem naplňování společného zájmu na ochranu zvířat a prevenci proti týrání.
Žádost byla zaslaná e-mailem dne 22. 9. 2016, popisuje špatnou finanční situaci spolku. Z formulace
žádosti lze usoudit, že se jedná o žádost o finanční dar na činnost spolku.
c) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, spolek,
IČ: 61383198. Z formulace žádosti lze usoudit, že se jedná o žádost o finanční dar na činnost spolku,
který zajišťuje pomoc a ochranu dětem a mladým lidem v tíživých či krizových životních situacích
prostřednictvím svých odborných pracovišť, zejména prostřednictvím celostátní telefonní Linky
bezpečí a Rodičovské linky.
d) Žádost o poskytnutí individuální finanční dotace Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě
Třebíč, na zabezpečení provozu Oblastní charity v roce 2017. Požadovaná výše činí 22.000,-- Kč.
Výše byla stanovena ve výši 53,-- Kč/obyvatel.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 5. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 5. a), b), c), d) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

6. Obecně závazné vyhlášky obce
a) Na základě usnesení č. 15, bod 5., písm. b), ze dne 15. září 2016 byla zpracována a projednána
obecně závazná vyhláška č. 5 / 2016 o regulaci hlučných činností, která jednotně stanovuje
dobu, po kterou lze provádět práce spojené s užíváním hlučných strojů, přístrojů a zařízení ve všech
dnech od 7:00 do 22:00 hodin.
b) Projednán byl návrh obecně závazné vyhlášky č. 6 / 2016 o poplatku za komunální odpad,
platné od 1. 1. 2017, která nahradí Opatření č. 1/2006 – Pravidla pro úhradu nákladů za svoz a
zneškodňování odpadů v obci Petrovice.
Součástí projednávání byla bilance odpadového hospodářství v obci Petrovice v roce 2016.
Diskutovány byly především vyšší náklady za svoz popelnic v obci.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 6. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 6. a), b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

7. Územní plánování obce – změna územního plánu, územní studie
a) Dle usnesení č. 15, bod 6., písm. a), ze dne 15. září 2016, byl Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje
a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, informován o záměru obce pořízení
Změny č. 2 Územního plánu Petrovice, a požádán o posouzení tohoto záměru na základě Podkladu
pro zpracování návrhu Zadání Změny č. 2 Územního plánu Petrovice.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo člena zastupitelstva obce Petrovice, který je pověřen ke
spolupráci s pořizovatelem v záležitostech Změny č. 2 Územního plánu Petrovice dle zák. č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Určen byl místostarosta obce Mgr. Petr Padrnos.
b) Ing. arch. Veronika Šindlerová zaslala obci Petrovice i pořizovateli Městskému úřadu Třebíč,
odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, dokončenou územní
studii pro zastavitelnou plochu Z1 dle Územního plánu Petrovice.
Z architektonického hlediska nesouhlasila v lokalitě s výstavbou rodinných domů typu bungalov.
Pořizovatel zajistí vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, předloženo bude rovněž vyjádření
Policie ČR, dopravního inspektorátu, k návrhu řešení umístění inženýrských sítí a dopravní
infrastruktury a jejich napojení na stávající sítě a místní komunikaci.
Po odsouhlasení správnosti územní studie z hlediska jimi sledovaných zájmů bude pořizovatelem
studie schválena a následně pořizovatel podá návrh na vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Připraven je rovněž návrh Smlouvy o parcelaci, kde je nutné souhlasné stanovisko Městskému úřadu
Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování.

Vyjádření všech výše uvedených budou rovněž třeba k následnému řízení k vydání rozhodnutí o
dělení a scelování pozemků a možné zapsání dohody o parcelaci do katastru nemovitostí.
Petra Vyskočilová se dotazovala na další administrativní kroky, týkající se plánování výstavby
v území Z1.
Následným krokem by mělo být uzavření plánovací smlouvy v rozsahu dle přílohy 13 vyhl. č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 7. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
záležitost bodu 7. a) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 7. b) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

Starosta obce vyhlásil přestávku a zasedání zastupitelstva obce bylo přerušeno
v době od 20.23 hodin do 20.30 hodin.
8. Místní komunikace v obci – pasport, opravy a údržba
a) Obec Petrovice má zpracován Pasport místních komunikací a jeho Dodatek č. 1.
Hlavním smyslem dokumentu je vytvoření mapového a tabelárního podkladu pro evidenci místních
komunikací. Jako ucelený dokument může sloužit jako podklad pro různá stavební
řízení, povolování zvláštního užívání komunikací, majetkoprávní vypořádání, plánování oprav a
údržby, ale také jako jeden z podkladů pro tvorbu územních plánů.
Dokumentace včetně dodatku byla zpracována firmou STANAZNAK s.r.o., Třebíč, IČ: 26235102.
Povinnost zpracování pasportu jejich správci je dána vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4,
na základě zpracovaného pasportu obec zařazuje pozemní komunikace do kategorií místní
komunikace. Pasport místních komunikací schvaluje zastupitelstvo obce.
Označení místních komunikací stanoví vyhl. č. 104/1997 Sb., § 2, odst. 4.
b) Dle usnesení Zastupitelstva obce Petrovice č. 15., bod 8., písm. g), starosta obce jednal firmou
Stavba a údržba silnic Třebíč s.r.o. obchodní činnost, Třebíč, IČ: 26927501, o provedení
úpravy (zpevnění) pozemků místních přístupových komunikací v obci za použití recyklátu.
Z kapacitních důvodů firma zakázku nerealizovala a vzhledem ke klimatickým podmínkám budou
tedy práce provedeny na jaře r. 2017.
Před hlasováním k záležitosti bodu 8. a) byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 8. a) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 8. b) přednesl Ing. Zdeněk Jeřábek. Usnesení nebylo navrhováno.

9. Kulturní dům v obci – opravy
Na základě uzavřené smlouvy o Dílo je firmou K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o., realizována akce Programu
obnovy venkova Vysočiny 2016: „Oprava stropu kulturního domu Petrovice“.
Místostarosta informoval přítomné o postupu probíhajících pracích a o zjištění z kontrolních dnů.
Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo byl termín dokončení stavebních prací o jeden měsíc prodloužen do
30. listopadu 2016. Tento termín bude dodavatelem (zhotovitelem stavebních prací) dodržen.
Předložen byl soupis víceprací, které byly na stavbě realizovány – jednalo se o výměnu dalších dvou
trámů konstrukce krovu, spojení všech trámů konstrukce spojovacím materiálem, opravu stávající
dřevěné lávky nad stropní konstrukcí, zhotovení kompletní nové elektroinstalace nad stropní
konstrukcí a úpravy elektroinstalace na balkoně. Vícepráce jsou nyní vyčísleny celkem na
44.400,-- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo,
kterým se zvyšuje cena díla o provedené vícepráce.
Diskutováno bylo doporučené odvětrání prostor pod krovem (půdy), které bude předmětem realizace
v následujícím roce.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 9. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Záležitosti bodu 9. a), b), c) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

10. Zpráva kontrolního výboru o činnosti
Ve dnech 31. 10. 2016 a 02. 11. 2016 vykonala předsedkyně kontrolního výboru obce kontrolu
nesplněných usnesení Zastupitelstva obce Petrovice. Kontrolováno bylo plnění nesplněných
usnesení zjištěných při předcházejících kontrolách vykonaných 24. 09. 2014 a 18. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s nesplněnými usneseními a rozhodovalo o dalším postupu v jejich
plnění. O každém dosud nesplněném přijatém usnesení bylo diskutováno a hlasováno samostatně.
Revokována byla usnesení č. 3, bod 5., písm. c), ze dne 23. 12.2010 týkající se vydání letáku třídění
komunálních odpadů, usnesení č. 5, bod 5., písm. b-2), ze dne 16. 04. 2015 týkající se opravy resp.
řešení odvodnění místní komunikace v blízkosti Červeného mlýna, usnesení č. 9, bod 8., písm. d),
ze dne 17. 09. 2015 týkající se reakce na článek starosty městyse Okříšky s názvem „Dopravní
řešení – co se tvrdí a jak je to doopravdy?“
Starostovi obce bylo uloženo pokračovat v plnění usnesení č. 22, bod 4., ze dne 20. 05. 2014 týkající
se řešení pronájmu pozemků sousedících se stavbou cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs,
a usnesení č. 8, bod 10., písm. b), ze dne 29. 06. 2015 týkající se nákupu příkopového mulčovače.
Mgr. Petr Padrnos navrhl v případě pozemků obce ležících v blízkosti úseků cyklostezky prověření
možnosti jejich zalesnění v rámci Změny č. 2 Územního plánu Petrovice, z důvodu možného
rozšíření lesních ploch a zamezení poškozování koryt cyklostezky činností mechanizace
Zemědělského družstva Okříšky, družstva.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 10. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 10. přednesl a všechna usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

11. Organizační záležitosti obce
a) Zakoupeny byly nové evidenční známky pro psy přihlášené majiteli v obci Petrovice.
Jednorázově bylo zakoupeno 200 ks s evidenčními čísly 201 - 400. Pořizovací cena 1 ks činí celkem
10,585 Kč.
Zastupitelstvo obce Petrovice rozhodlo, že známky budou nadále vydávány majitelům psů zdarma
ve všech případech (nově přihlášený pes, ztráta známky apod.) a že účetní jednotka tyto známky
nepovede v evidenci v rámci svého skladového hospodářství. Evidence výdeje je vedena v rámci
činnosti obecního úřadu - agendy místních poplatků.
b) Dne 24. 11. 2016 se konala valná hromada DSO Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálními informacemi – výší členského příspěvku na
r. 2017, nepovoleným uzavřením úseku trasy cyklostezky Petrovice – Přibyslavice z důvodu opravy
silnice III/40510, plánovaným rozvojem cyklotrasy a dotačními možnostmi.
c) Projednány byly informace k projektu „Obec občanům“ týkající se snižování výdajů za zemní
plyn a elektřinu zapojením se do energetické soutěže. Partnerem projektu je Terra Group, se sídlem
v Brně, Karolíny Světlé 1, IČ: 29298059.
d) V rámci programu Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky, je realizován investiční dotační titul „Dotace pro jednotky SDH obcí“.
Dle čl. 3 uvedených zásad se dotace podává prostřednictvím příslušného HZS kraje nejpozději
do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta. Termín může být
změněn. V roce 2017 bude možné podávat žádosti na nákup v roce 2018.
Dotace se poskytuje na pořízení nové požární techniky pro jednotku SDH obce. Nová požární
technika musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky
č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky a požadavky vzorových technických
podmínek stanovených GŘ HZS ČR.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 11. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 8. d) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 8. b), c) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 8. a) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

12. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2016
a) Projednána byla zpráva o hospodaření obce za období 01. 01. 2016 – 15. 11. 2016.
b) Členové zastupitelstva obce Petrovice byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 9/2016
provedeným účetním dokladem rozpočtu č. 13, kterými byly 30. 9. 2016 upraveny příjmy a výdaje
obce v celkové výši 40.000,-- Kč a týkalo se příjmu a výdajů vč. převodu mezi bankovními účty obce
účelové dotace ÚZ 98193 resp. její přijaté zálohy na zajištění voleb do zastupitelstev krajů, a
s rozpočtovým opatřením č. 10/2016 provedeným účetními doklady rozpočtu č. 14 a 15, kterými byly
24. 10. 2016 upraveny příjmy a výdaje obce v celkové výši 110.000,-- Kč a týkalo se příjmu a výdajů
přijaté zálohy dotace POVV 2016 a úpravy výdajů v rámci položkového členění.
Rozpočtová opatření č. 9/2016 a 10/2016 bylo projednána a schválena předsedou finančního
výboru obce.
c) Členům zastupitelstva obce Petrovice byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 11/2016.
Účetním dokladem rozpočtu č. 16 dochází k úpravě příjmů a výdajů obce vč. převodu mezi
bankovními účty obce dle vyúčtování zálohy účelové dotace ÚZ 98193 na zajištění voleb do
zastupitelstev krajů – vratka dotace činí 7.141,50 Kč.
Účetním dokladem rozpočtu č. 17 dochází k úpravě příjmů a výdajů obce z důvodu přijetí účelové
dotace ÚZ 14004 na zabezpečení činností JPO ve výši 2.400,-- Kč, která bude vypořádána v rámci
finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016.
Účetním dokladem rozpočtu č. 18 dochází ke zvýšení příjmů a výdajů obce ve výši 472.250,-- Kč.
Příjmy tvoří především přijetí dotace z Kraje Vysočina na vyúčtovanou akci „Oslavy 80. let založení
SDH v obci Petrovice“, zvýšení daňového plnění rozpočtovaných daňových příjmů, zvýšení příjmů
z prodeje pozemků obce.
Dochází i k drobným úpravám v členění výdajů dle odvětvového třídění a dle položek rozpočtové
skladby.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 12. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 12. a), b), c) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

13. Diskuse a závěr
Starosta obce informoval o nesplnění příslibu spoluvlastníka rodinného domu č.p. 26 opravy
kamenné zdi hospodářské části nemovitosti č.p. 26 v obci Petrovice. Majitelům nemovitosti bude
zaslán opakovaně dopis a v případě nesplnění termínu bude věc postoupena stavebnímu úřadu
Úřadu městyse v Okříškách k řešení.
Členům zastupitelstva obce bylo připomenuto, že v neděli 27. 11. 2016 se koná akce k zahájení
času adventu u kapličky v obci.
Dohodnut byl termín konání zastupitelstva obce Petrovice v prosinci 2016 (29. 12. 2016 od 18.00
hodin) a termín pro zaslání podkladů a požadavků pro sestavení rozpočtu (5. 12. 2016).
Krátce byl diskutován i záměr na změnu povrchu víceúčelového hřiště ve sportovním areálu a
prodlužující se práce na zpracovávané studii ČOV Petrovice.
Nebyly vzneseny žádné dotazy členů zastupitelstva obce.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 24. 11. 2016 ve 22:03 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 29. 11. 2016
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