Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 29. 12. 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 7 členů.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Jiří Března, 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 17. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 17. zasedání zastupitelstva obce
2. Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva obce
3. Kontrola usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 11. 2016
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Plán inventur majetku (aktiv a pasiv) obce Petrovice k 31. 12. 2016
6. Územní plánování obce
- návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Petrovice
- Územní studie zastavitelné plochy Z1 Petrovice
- Dohoda o parcelaci zastavitelné plochy Z1 Petrovice
7. Stanovení ceny za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci v roce 2017
8. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
9. Program obnovy venkova Vysočiny na rok 2017
10. Zprava kontrolního a finančního výboru obce o činnosti v roce 2016
11. Rozpočet obce Petrovice na rok 2017, rozpočtový výhled na období let 2018 – 2020
12. Informace z jednání DSO Zásobování vodou a MAS Podhorácko
13. Odměny členů Zastupitelstva obce Petrovice od 1. 1. 2017
14. Organizační záležitosti obce
15. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2016
16. Rozprava - diskuse.
Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Mgr. Petr Padrnos – místostarosta obce
Helena Moudrá – referentka Obecního úřadu Petrovice
Ing. Jan Kuthan – předseda finančního výboru obce
Petra Vyskočilová – předseda kontrolního výboru obce
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 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 11. 2016
Starosta obce přečetl usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se konalo dne
24. listopadu 2016.
K usnesením nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.
V průběhu čtení přijatých usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce se dostavila paní Jitka
Kučerová, DiS. Přítomno je 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice.
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
Na základě přijatého usnesení č. 16, bod 4, písm. e), byl napsán a odeslán dopis společnosti CPI
Services, a.s., se sídlem Praha 1, týkající se ceny nemovitosti prodejny v obci, Petrovice č.p. 110.
Paní Budařová telefonicky sdělila místostarostovi obce, že dopis bude projednán vedením
společnosti. K dnešnímu dni nemáme k dispozici žádné vyjádření společnosti.
Před hlasováním k záležitosti bodu 4. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 4. přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

5. Plán inventur majetku (aktiv a pasiv) obce Petrovice k 31. 12. 2016
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s Plánem inventur vč. příloh tj. složení inventarizačních
komisí a seznamu inventurních soupisů.
Plán inventur k inventarizaci veškerého majetku a závazků obce Petrovice k 31. 12. 2016 vč. příloh je
sestaven dle § 5 vyhl. č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl č. 372/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
Současně bylo provedeno proškolení přítomných o způsobech provedení inventur.
Před hlasováním k záležitosti bodu 5. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 5. přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

6. Územní plánování obce – změna územního plánu, územní studie
a) Projednán byl text Návrhu Zadání Změny č. 2 Územního plánu Petrovice vypracovaný
pořizovatelem - Městským úřadem Třebíč, odborem rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad
územního plánování.
Diskutována byla především vhodnost ponechání podmínek zpracování územní studie a případné
uzavření dohod o parcelaci u lokalit území určeného k zastavění Z4, Z5, Z11 a umístění a specifikace
stavby ČOV Petrovice dle záměru (studie).
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo textové Zadání Změny č. 2 Územního plánu Petrovice
s těmito podmínkami:
1. Pro zastavitelné plochy Z4, Z5 a Z11 určené k zastavění pro bydlení a průmyslovou zónu bude
vždy stanovena podmínka zpracování územní studie bez nutnosti uzavření dohody o parcelaci
pozemků.
2. Starostovi obce bylo uloženo text návrhu týkající se specifikace stavby ČOV Petrovice vč. umístění
dle vypracovaného návrhu studie ještě projednat s projektantem stavby Ing. Hejtmanem, Dačice, a
s Ing. Dokulilem, z odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina.
b) Pořizovatel Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního
plánování, dokončil projednávání Územní studie (ve variantě A) pro zastavitelnou plochu Z1 dle
Územního plánu Petrovice s provozovateli inženýrských sítí. Ing. arch. Veronika Šindlerová do
čistopisu územní studie zapracuje toto: studii doplní o výkres zpracovaný pro DI PČR Třebíč,
textovou část týkající se zásobování pitnou vodou doplní o podmínky požadované Vodárenskou
akciovou společnosti, a.s., divize Třebíč, týkající se ověření tlakových poměrů v závislosti na
navrženém odběru z vodovodní sítě.
Po doručení čistopisů územní studie pořizovatel zpracuje registrační list a Krajský úřad Kraje
Vysočina provede registraci územní studie.
c) Projednán byl návrh Dohody o parcelaci pro zastavitelnou plochu Z1 dle Územní studie ve
variantě A, která je připravena dle vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve změně dle vyhl. č.
458/2012 Sb, přílohy č. 12. K dohodě o parcelaci budou doloženy potřebné přílohy uvedené v citov.
vyhlášce. Následovat bude územní řízení o dělení nebo scelování pozemků dle zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vklad nové parcelace do katastru
nemovitostí.
d) ……………….., Petrovice ….., podal dne 28. 12. 2016 Žádost o umožnění výstavby zpevněné
místní komunikace ke stavebnímu pozemku označenému číslem 01 dle zpracované Územní studie
(ve variantě A) pro zastavitelnou plochu Z1 dle Územního plánu Petrovice.

Diskutována byla možná rizika a účelnost žádosti vybudování zpevněné pozemní komunikace na
Vlastní náklady stavebníka, neboť v Zadání Změny č. 2 Územního plánu Petrovice je navrhováno
zvětšení a následné prostorové úpravy vlastnictví pozemků (návrh Územní studie ve variantě B).
Starostovi obce bylo uloženo připravit smlouvu o zajištění zpevněného přístupu k pozemku
označeného číslem 01 dle zpracované Územní studie (ve variantě A) pro zastavitelnou plochu Z1 dle
Územního plánu Petrovice, který bude vybudován na vlastní náklady stavebníka.
Člen zastupitelstva obce Ing. Jan Kuthan upozornil na střet zájmů, neboť je vlastníkem pozemků
v zastavitelné ploše Z1 dle Územního plánu Petrovice.
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), c), d) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

7. Stanovení ceny za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci v roce 2017
Předložena byla bilance nákladů a příjmů provozu veřejné kanalizace v roce 2016 a přehled
předpokládaných nákladů v roce 2017 vč. příjmů tzv. stočného za rok 2016, které bude vybírané
v roce 2017.
Před hlasováním k záležitosti bodu 7. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 7. přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

8. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
a) 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 27. 12. 2016, popisuje špatnou finanční situaci spolku a uvádí
neuhrazené faktury za veterinární péči. Žádost o finanční pomoc je formulována jako o žádost o
finanční dar.
b) Žádost o poskytnutí finančního daru zaslala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,
IČ: 00839396, se sídlem Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina.
Žádost je formulována jako žádost o dar na zakoupení elektricky polohovatelných lůžek včetně
nočních stolků nebo speciálních pečovatelských lůžek pro LDN.
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), b) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

9. Program obnovy venkova Vysočiny na rok 2017
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 12. 2016 projednalo a schválilo Zásady pro
poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Projednán byl účel podání žádosti na akci, která bude realizována v roce 2017 a to úpravy
(zpevnění) pozemků místních přístupových komunikací v obci za použití recyklátu.
Viz usnesení č. 14, bod 10, písm. e) ze dne 30. 6. 2016 a schválení dodavatele dle usnesení č. 15,
bod 8., písm. g) ze dne 15. 9. 2016.
Starostovi obce bylo uloženo zpracování a podání žádosti v termínu a za podmínek stanovených
v uvedených zásadách programu.
Před hlasováním k záležitosti bodu 9. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko
k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 9. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

10. Zpráva kontrolního výboru a finančního výboru obce o činnosti
a) Předsedkyně kontrolního výboru obce paní Petra Vyskočilová provedla dne 19. 12. 2016
kontrolu plnění usnesení č. 9 – 11 z roku 2015 a usnesení č. 12 – 14 z roku 2016.
Přehled nesplněných usnesení je uveden v zápise o provedené kontrole.
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. 9, bod 4., písm. c), ze dne 17.9.2015, týkající se výzvy k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Studie proveditelnosti a účelnosti stavby III/40510
Okříšky – Přibyslavice, přeložka“
a usnesení č. 11, bod 4., písm. a-2), ze dne 29.12.2015, týkající se hledání jiného řešení
provozování prodejny se základními potravinami v obci.
b) Předseda finančního výboru stručně zhodnotil činnost finančního výboru ze dne 27. 12. 2016,
kdy se výbor zabýval plněním rozpočtu obce Petrovice za rok 2016, návrhem rozpočtu na rok 2017 a
návrhem rozpočtového výhledu na období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.
Přítomné seznámil s výsledkem veřejnosprávní kontroly provedené dne 28. 12. 2016 u Mateřské
školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace.
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. a) přednesla Petra Vyskočilová, všechna usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 10. b) přednesl Ing. Jan Kuthan, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

Starosta obce vyhlásil přestávku a zasedání zastupitelstva obce bylo přerušeno
v době od 20.46 hodin do 20.54 hodin.
11. Rozpočet obce Petrovice na rok 2017, rozpočtový výhled na období let 2018 – 2020
a) Dle návrhu rozpočtu obce Petrovice jsou předpokládány příjmy roku 2017 ve výši 4.644.200,-- Kč,
převod zůstatku na bankovních účtech obce k 31. 12. 2016 vzniklý z kladného hospodaření minulých
let v celkové výši 12.400.000,-- Kč (pol. 8115 – změna stavu krátkodobých finančních prostředků na
bankovních účtech), celkově jsou rozpočtovány výdaje 17.044.200,-- Kč.
Část těchto finančních prostředků obec rozpočtuje v rámci tvoření nespecifikovaných rezerv na
opravy místních komunikací, výstavbu ČOV, a výstavbu inženýrských sítí na území obce.
Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu byly navrženy a projednány tyto změny:
- zrušení nákupu vozidla ve výši 700.000,-- Kč (investiční výdaj OdPa 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část), neboť nákup v případě úspěšně vyhodnocené žádosti o dotaci dle usnesení č. 16,
bod 11, písm. d), bude možné realizovat až v roce 2018,
- zvýšení příjmů OdPa 1031 – Pěstební činnost o částku 116.700,-- Kč za prodej dřeva vytěženého
v roce 2016, které bude uhrazeno v roce 2017,
- doplnění výdajů za akce, které nebyly do konce roku 2016 realizovány, dokončeny a vyúčtovány a
budou tedy dokončeny a uhrazeny v roce 2017, kterými jsou: zpracování Územní studie pro
zastavitelnou plochu Z1 dle Územního plánu Petrovice ve výši 39.800,-- Kč (OdPa 3635 - Územní
plánování, investiční výdej) a elektronický přístupový systému do budovy Obecního úřadu
Petrovice v hodnotě 28.400,-- Kč (OdPa 6171 – činnost místní správy, neinvestiční výdej).
- Z důvodu vyrovnání snížených rozpočtovaných výdajů a zvýšení rozpočtovaných příjmů bude
navýšena rozpočtovaná částka nespecifikovaných rezerv na OdPa 2321 – Odvádění a čištění
odpadních vod o částku 748.500,-- Kč.
Rozpočet obce Petrovice na rok 2017 byl schválen takto:
jsou předpokládány příjmy roku 2017 ve výši 4.760.900,-- Kč, k použití jsou rozpočtovány finanční
prostředky z kladného hospodaření předchozích let tj. převod zůstatku na bankovních účtech obce
k 31. 12. 2016 v celkové výši 12.400.000,-- Kč (pol. 8115), celkem jsou rozpočtovány výdaje
17.160.900,-- Kč.
b) K návrhu rozpočtového výhledu na období let 2018 – 2020 nebyly vzneseny žádné připomínky a
doplňující návrhy.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 11. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 11. a), b) přednesla Helena Moudrá, všechna usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

12. Informace z jednání DSO Zásobování vodou a MAS Podhorácko
a) Členové zastupitelstva byly seznámeni z jednání valné hromady svazku obcí Zásobování vodou
Okříšky, která se konala dne 8. 12. 2016, kde byla projednávána výše členských příspěvků obcí na
rok 2017, hospodaření roku 2016, investiční záměry, informace z VAS, a.s., divize Třebíč, vč. ceny

vodného, která je 40,83 Kč vč. 15 % DPH za 1 m3 pitné vody (v roce 2016 a 2017), a další
organizační záležitosti svazku.
b) Dne 30.11.2016 se konalo Plénum MAS Podhorácko, kterého se za obec Petrovice zúčastnil
Antonín Krejčí. Mimo organizačních záležitostí bylo hlavním bodem přestavení jednotlivých fichí –
opatření dle Strategie MAS Podhorácko. Připraveno je 13 fichí z nichž velká část je věnována sociální
podpoře bydlení a podnikání, komunitnímu vzdělávání, centrům a službám, zemědělským aktivitám.
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) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 12. b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

13. Odměny členů Zastupitelstva obce Petrovice od 1. 1. 2017
Nařízením vlády č. 414/2016 se novelizuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2017.
V případě neuvolněných členů zastupitelstev obcí se jedná o maximální výše odměn za jednotlivé
funkce a příslušné zastupitelstvo obce svým usnesením rozhoduje o stanovení výše měsíční odměny
za výkon funkce.
Místostarosta obce předložil návrh výše odměn pro jednotlivé funkce takto: starosta 15.809,-- Kč
(70 % maximální částky), místostarosta 12.448,-- Kč (80% maximální částky), předseda výboru
1.058,-- Kč (90% maximální částky), člen zastupitelstva 511,-- Kč (100 % částky).
Hlasováním nebylo zvýšení odměn schváleno. Jiný návrh na stanovení výše odměn nebyl předložen.
Následně bylo upřesněno, že odměny budou nadále vypláceny ve stejné výši, jak byly schváleny na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11. 2014 a opakovaně dne 16. 04. 2015 a
29. 12. 2015 tj. v těchto částkách: starosta 14.257,-- Kč, místostarosta 11.223,-- Kč, předseda výboru
954,-- Kč, člen zastupitelstva 460,-- Kč. K výši takto stanovených odměn nebyly vzneseny žádné
připomínky. Za výkon funkcí nejsou částky kumulovány.
Před hlasováním k záležitosti bodu 13. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko
k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 13. přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

14. Organizační záležitosti obce
a) Zrušení Opatření č. 1/2006 Pravidla pro úhradu nákladů za svoz a zneškodňování odpadů v obci
Petrovice ze dne 16. 2. 2006, neboť na minulém zasedání zastupitelstva obce byla projednána
a schválena obecně závazná vyhláška č. 6 / 2016 o poplatku za komunální odpad.
Opatření řešilo i značení typizovaných sběrných nádob na směsný komunální odpad z jednotlivých
nemovitostí, proto Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo a schválilo Nařízení č. 1/2016 Pravidla
pro značení nádob na směsný komunální odpad v obci Petrovice.
b) Doplnění směrnic účetnictví obce o postup účtování daně z příjmu za obec. Žádné účetní předpisy
postup při účtování daně z příjmů obcí blíže neupravují, je tedy na účetní jednotce, jaký postup si
stanoví. Existují varianty účtování, které vychází ze skutečnosti, jak je daň z příjmu za obec chápána
ve věcné a časové souvislosti k účetnímu období.
Obec Petrovice dosud daň účtovala ke dni podání daňového přiznání bez časového rozlišení a
dohadných položek. Tento postup, který je stanoven Směrnicí o účtování daně z příjmů
právnických osob - za obec, byl schválen.
c) Dne 15. 12. 2016 Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, veřejnou vyhláškou, která byla zaslána obci
prostřednictvím datové schránky, oznámil doplnění podkladů společného územního a stavebního
řízení na stavbu „Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba skladu a soc.
zázemí“ na pozemku st. p.č. 28/2 - v k.ú. Petrovice u Třebíče, stavebníka Ladislava Skryji, IČ:
62857282, Srázná 558, 675 21 Okříšky.
Po prostudování doplněných podkladů pro rozhodnutí, bylo konstatováno, že nebyly vypořádány
všechny dříve zaslané připomínky obce, které pravděpodobně budou vypořádány v rámci vydaného

rozhodnutí a nově obec Petrovice uplatní připomínku, že Akustická studie (doplněná původní studie ze
dne 7. října 2015 a 29. dubna 2016) ze dne 29. června 2016, která byla vypracována firmou
AKUSTING, spol. s r.o., Brno, IČ: 27679748, neobsahuje zhodnocení hluku k nemovitosti č.p. 8 v obci
Petrovice, na pozemku p.č. st. 27/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Dále bylo starostovi obce uloženo zajistit cenu za možné posouzení akustické studie odbornou firmou.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 14. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 8. a), b), c) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

15. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2016
a) Projednána byla zpráva o hospodaření obce za období 01. 01. 2016 – 23. 12. 2016.
b) Členům zastupitelstva obce Petrovice byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 12/2016.
Účetním dokladem rozpočtu č. 19 dochází k úpravě příjmů a výdajů obce. Úprava se týká především
vyššího plnění příjmů ve výši 448.200,-- Kč a převodu 83.000,-- Kč jako nerozpočtovaného zůstatku na
bankovních účtech obce k 31. 12. 2015 vzniklý z kladného hospodaření minulých let (položka 8115),
kterými je zvýšena částka rozpočtové nespecifikované rezervy OdPa 2321 – Odvádění a
čištění odpadních vod a upraveny další menší výdaje.
Účetním dokladem rozpočtu č. 20 dochází k úpravě výdajů obce v rámci rozpočtové skladby.
Účetním dokladem rozpočtu č. 21 je vypořádávána realizovaná akce opravy stropu kulturního domu
v rámci položek rozpočtové skladby.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 15. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 15. a), b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

16. Diskuse a závěr
Obec Petrovice se ve spolupráci s Mateřskou školou Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace,
opět zapojuje do celorepublikové Tříkrálové sbírky 2017, která probíhá ve dnech 1. – 15. ledna
2017, a to prostřednictvím Oblastní charity Třebíč.
Členové zastupitelstva informovali, že v některých obcích a organizacích (např. v Základní škole
v Okříškách) jsou umístěny kontejnery na oleje a byl vznesen požadavek na prověření možnosti
umístění těchto kontejnerů i v obci Petrovice.
K záležitostem bodu 16. nebylo navrhováno a přijímáno žádné usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 29. 12. 2016 ve 22:03 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 5. 1. 2017

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

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

....................................
ověřovatel zápisu
Jiří Března

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

