Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 20. 4. 2017 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice
Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 19.00 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, omluven je Jiří Března.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Ing. Jan Kuthan, Jan Jahoda.
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 19. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 19. zasedání zastupitelstva obce
2. Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva obce
3. Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice – dodatek č. 1
4. Kontrola usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 02. 2017
5. Majetkoprávní a majetkové záležitosti obce
6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
7. Zpráva finančního výboru obce
8. Hospodaření zřízených právnických osob – Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové
organizace, v roce 2016, schválení výsledku hospodaření 2016
9. Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2016 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
období 1. 1. – 31. 12. 2016, schválení výsledku hospodaření
10. Problematika výstavby v obci
11. Organizační záležitosti obce
12. Informace z členských DSO
.
13. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2017
14. Rozprava - diskuse.
Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Mgr. Petr Padrnos – místostarosta obce
Ing. Jan Kuthan – předseda finančního výboru 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. Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice – dodatek č. 1
Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Petrovice aktualizuje (doplňuje a mění) stávající
Jednací řád v jeho částech § 2 Pravomoci zastupitelstva obce, § 4 Příprava jednání zastupitelstva
obce a § 9 Hlasování.
Podstatná změna je v zajištění průkaznosti hlasování v případech majetkových, majetkoprávních a
poskytování dotací, darů nebo jiných finančních výpomocí, kdy bude součástí zápisu u přijatého
usnesení uvedeno jmenovité hlasování členů zastupitelstva obce.
Platnost Dodatku č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Petrovice byla stanovena již pro toto
konané 19. zasedání zastupitelstva obce.
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. Kontrola usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 2. 2017
Starosta obce přečetl usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se konalo dne
16. února 2017.
K usnesením nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.
Před hlasováním k záležitosti bodu 4. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 4. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

5. Majetkoprávní a majetkové záležitosti
a) Dne 23. 3. 2017 byl obci Petrovice zaslán návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
014330041882/001 týkající se vybudování distribuční soustavy – stavby „Petrovice-Mlýnek: NN přip.
VN, TS NN“ – kabelového vedení NN, sloupové trafostanice s uzemněním, tří podpěrných bodů a
venkovního vedení VN na pozemcích obce č. 437/18, 437/24, 953/30, 1441/2 v katastrálním území
Petrovice u Třebíče.
Součástí návrhu smlouvy je geometrické zaměření realizované stavby – geometrický plán č. 40740960/2017 vyhotovený GEODING, spol.s.r.o., Praha 6.
Před realizací stavby byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030024882/001, která byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne
29. 12. 2015, usnesením č. 11, bod 6.
Věcné břemeno je sjednáváno úplatně za jednorázovou náhradu 26.000,-- Kč.
b) Na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 16. 02. 2017 byla projednávána požadovaná kupní
cena sdělená společností CPI Services, a.s., se sídlem Praha 1, týkající se ceny nemovitosti
prodejny v obci Petrovice č.p. 110, která činí 1.300.000,-- Kč a značně převyšuje cenu dle
provedeného ocenění stavby a pozemku vypracované Ing. Jiřím Pacalem v listopadu 2016.
Protože hlasováním dne 16. 02 .2017 byl schválen záměr koupě nemovitosti, záležitost kupní
ceny byla předsedou finančního výboru a účetní obce diskutována dne 7. 3. 2017 s Ing. Zdeňkem
Jarošem, který je auditorem a soudním znalcem v oboru účetnictví.
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s jeho názorem, který se týká nákupu nemovitosti za
vyšší cenu. Oproti tomu členové zastupitelstva obce v diskusi uváděli možná rizika a nevýhody
plynoucí ze stávajícího stavu vlastnictví objektu.
Bylo navrženo pokračovat v záměru odkoupení prodejny za předpokladu vypracování písemné
zprávy odůvodňující úhradu vyšší kupní ceny.
c) Na základě přijatého usnesení č. 17, bod 6., písm. d), ze dne 29. 12. 2016, a usnesení č. 18, bod
4., písm. c), ze dne 16. 02. 2017, byl vypracován návrh plánovací smlouvy, která řeší
napojení inženýrských sítí stavebních pozemků 01 a 02 dle Územní studie lokality Z1 v místech, kde
nyní není technická a dopravní infrastruktura dosud vybudována. Tento návrh byl předložen členům
zastupitelstva na schválení.
Náležitosti plánovací smlouvy jsou dány vyhláškou č. 500/2006 Sb., přílohou č. 13.
Člen zastupitelstva obce Ing. Jan Kuthan je ve střetu zájmů, neboť je vlastníkem pozemků
v zastavitelné ploše Z1 dle Územního plánu Petrovice.

d) Firma PROFIGEO ROKYCANY s.r.o., Rokycany, provedla rozměření a vytyčení jednotlivých
pozemků území lokality Z1 dle vypracované a schválené Územní studie a následně vyhotovila
geometrický plán č. 405-6/2017. Bylo zjištěno, že při napojení nové místní komunikace na její
stávající část dojde k dotčení pozemku p.č. 1462 – zahrada v k.ú. Petrovice u Třebíče, která je ve
společném jmění manželů ……………………., Třebíč – Nové Dvory, ……………………………...
S žádostí o vydání územního rozhodnutí na dělení a scelování pozemků podepsali souhlas, avšak
pro případnou realizaci přeložky místní komunikace je třeba majetkoprávně záležitost vyřešit.
Dotčena je část uvedeného pozemku o výměře 64 m2 (díl d1 dle uvedeného geometrického plánu).
Diskutována byla kupní cena pozemku, která byla navržena ve výši 80,-- Kč až 100,-- Kč.
Před hlasováním ke všem záležitostem bodu 5. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 5. písm. a), c), d) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 5. písm. b) přednesl Ing. Jan Kuthan, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
Žádost 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s., Polná, IČ: 03731821, která je formulována jako žádost
o finanční dar.
Spolek je založený za účelem naplňování společného zájmu na ochranu zvířat a prevenci proti
týrání. Žádost byla zaslaná e-mailem dne 28. 3. 2017, popisuje špatnou finanční situaci spolku a
uvádí neuhrazené faktury za veterinární péči.
Před hlasováním k záležitosti bodu 6. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko
k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 6. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

7. Zpráva finančního výboru obce
Finanční výbor se ve dnech 10. 4. 2017 a 18. 4. 2017 zabýval hospodařením obce Petrovice a
zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace,
IČ: 70982996, v roce 2016, na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
závěrečného účtu a účetních výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavených
organizacemi k 31. 12. 2016.
Před hlasováním k záležitosti bodu 7. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 7. přednesl Ing. Jan Kuthan, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

8. Hospodaření Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, v roce 2016 schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření
a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2016 vlastní
příspěvkové organizace - Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ:
70982996, se sídlem Petrovice 68. Řádnou účetní závěrku tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku
a ztráty, Příloha sestavené k 31. 12. 2016.
Výsledek hospodaření organizace v roce 2016 činil k 31.12.2016 ztrátu 19.515,84 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo krytí ztráty výsledku hospodaření roku 2016. Dle zák. č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 30, odst. 2, písm. d), organizace úhradu ztráty za předchozí léta
kryje finančními prostředky z fondu rezerv.
Fond rezerv organizace k 31.12.2016 tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření předchozích let
(SÚ 413) činí 22.832,77 Kč.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 8. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 8. a), b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

9. Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2016 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za období 1. 1. – 31. 12. 2016 - schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření 2016
a) Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za období od 01.01.2016 do 31.12.2016. Přezkoumání hospodaření za r. 2016
provedl Ing. Zdeněk Jaroš, Třebíč, Koutkova 344, IČ: 63429071, auditor č. oprávnění 1477.
Dle závěru zprávy nebyly při přezkoumání hospodaření obce Petrovice za období od 01.01.2016 do
31.12.2016 zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zpráva je součástí závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016, který byl projednán a uzavřen
s vyjádřením dle zák. č. 250/2000 Sb., § 17: zastupitelstvo obce Petrovice souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo a schválilo řádnou účetní závěrku k 31.12.2016, kterou
tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavené k 31.12.2016.
Dle Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2016 činí výsledek hospodaření účetního období od 01.01.2016 do
31.12.2016: +2.017.925,44 Kč. Výsledek hospodaření se samostatně neschvaluje, je součástí účetní
závěrky.
Obec Petrovice nemá zřízeny žádné fondy. V rámci účetních operací účetní jednotky se výsledek
hospodaření roku 2016 převádí z účtu SÚ 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na SÚ
432 – Účet nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let.

c) Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo zabezpečení přezkoumání hospodaření obce Petrovice
za rok 2017. Dle § 4 odst. 1 zák. č. 420/2004 Sb. přezkoumání hospodaření provádí příslušný krajský
úřad nebo auditor resp. auditorská společnost. Bylo rozhodnuto o zajištění přezkumu hospodaření
obce Petrovice za rok 2017 auditorem Ing. Zdeňkem Jarošem, Třebíč, Koutkova 344, IČ: 63429071,
oprávnění č. 1477.
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) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhoval Ing. Zdeněk Jeřábek.

10. Problematika výstavby v obci
a) Obec Petrovice podala návrh na dělení a scelování pozemků v lokalitě Z1 dle vypracované a
schválené Územní studie a dle uzavřené Dohody o parcelaci. Následně stavební úřad vznesl
požadavek na doplnění projektové dokumentace k dělení a scelování pozemků o samostatnou
dokumentaci týkající se plánované výstavby místních komunikaci vypracované v měřítku 1:5000 vč.
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů k této dokumentaci.
Z podnětu Ing. Jana Kuthana, Petrovice 132, který je jedním z vlastníků pozemků v lokalitě,
požadovanou dokumentaci vypracoval Ing. Jan Heralecký, H – PROJEKT, Telč, Komenského č. 308,
IČ: 49407104. Cena dokumentace je dohodnuta ve výši 5.600,-- Kč + DPH.
Řešen byl podíl úhrady nákladů projektové dokumentace všemi vlastníky pozemků v lokalitě Z1,
neboť projekčně jsou řešeny obě místní komunikace v území Z1 dle Územní studie.
Dokumentace bude uhrazena podílem ½ nákladů obce a ½ nákladů vlastníky pozemků resp. Ing.
Janem Kuthanem, Petrovice 132.
b) Dne 14. 3. 2017 obec Petrovice obdržela nesouhlasné stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno,
k navrhovanému čištění odpadních vod z veřejné kanalizace v obci v soustavě biologických
rybníků, dle projektové dokumentace (studii), kterou vypracoval a k vyjádření předložil Ing. Zdeněk
Hejtman, Dačice.
Dne 5. 4. 2017 se uskutečnila schůzka v sídle Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11,
s Ing. Miroslavem Oujezdským, které se zúčastnil projektant, starosta obce a referentka obce.
Povodí Moravy, s.p., rozhodně preferuje klasickou mechanicko – biologickou ČOV, neboť zde se
účinnost čištění (za předpokladu oddílné kanalizace a správně stanovené kapacity) uvádí 90%, u
biologických rybníků je tato účinnost 80%.
Bylo dohodnuto doplnění zpracovávané studie o celkovou ekonomickou bilanci stavby a provozu
čištění odpadních vod a budou pokračovat další jednání v této záležitosti.
Diskutovány byly další možné varianty čištění odpadních vod v obci a možný další postup obce.
c) Členům zastupitelstva byla předložena výkresová část studie proveditelnosti cyklostezky
Okříšky – Petrovice. Součástí zaslané dokumentace není žádná textová část ani písemná vyjádření
orgánů státní správy, vlastníků pozemků nebo správců inženýrských sítí v dotčeném území.
d) V rámci dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova
v roce 2017 obec Petrovice uspěla se žádostí podanou na opravu části místní komunikace
Petrovice – Hvězdoňovice v úseku od křižovatky se silnicí II/405 na konec lesních porostů.
Dne 7. 4. 2017 byla obci Petrovice doručena registrace akce. Podmínkou uzavření smlouvy a
přiznání dotace ve výši 1.000.000,-- Kč je do 31. července 2017 předložit další dokumenty dokládající
možnost realizace akce do 31. 12. 2017.
Především je třeba uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem (dodavatelem), který musí být vybrán na
základě výběrového řízení při zásadě transparentnosti, objektivnosti a rovného zacházení.
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se nejedná o zadávací řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.
Ustanovení tohoto zákona se použijí přiměřeně.
Předložena byla zpracovaná Výzva k podání nabídky – Zadávací dokumentace vč. seznamu
účastníků, kterým bude poskytnuta výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Jmenována byla komise pro vyhodnocení došlých nabídek ve složení Ing. Zdeněk Jeřábek, Antonín
Krejčí, Jan Jahoda. Termín pro podání nabídek a jejich vyhodnocení je 17. května 2017.
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), d) přednesl a usnesení navrhoval Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 10. b), c) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhoval Ing. Zdeněk Jeřábek.

11. Organizační záležitosti obce
a-1) Společnost TextilEco a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Palackého 715/15, IČ: 28101766,
provozovna Boskovice, Dřevařská 1418/17, nabízí bezplatné umístění textilních kontejnerů v obci.
Do kontejnerů je možné odkládat použité a nepotřebné oděvy, textil i obuv.
Projednán byl návrh Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů.
Obec požádá o dodání dvou ks kontejnerů na území obce.
a-2) Na základě dřívějších diskusí zastupitelstva obce o možném dalším třídění a ukládání tříděného
odpadu v obci se starosta zajímal o možnost ukládání a ekologické likvidace použitých
potravinářských olejů. Rizikem při umístění kontejneru na veřejně přístupném místě je, že do
kontejnerů budou vlévány i jiné oleje např. motorové. Následně by pak bylo nutné celý kontejner
zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Vzhledem ke zkušenostem stále se opakujícího a nutného
dotříďování odpadů ve stávajících kontejnerech na tříděný odpad v obci, kdy není respektována jejich
možná náplň, není umístění kontejnerů na potravinářský olej považováno za rozumné.
a-3) Projednáno bylo zajištění odvozu velkoobjemového odpadu a elektrospotřebičů obcí na
sběrný dvůr společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč, v Okříškách.
Diskutovány byly termíny 13. nebo 20. května 2017 v době od 9.00 do 10.00 hodin.
b) Dle § 11a, odst. 3., zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o matrikách“), se manželství uzavírá
v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů.
Podle informací Ministerstva vnitra ČR musí být umožněno snoubencům uzavření manželství
slavnostním způsobem v každé obci na místě a v určenou dobu zdarma.
Za tímto účelem byla určena a schválena zasedací místnost v budově Obecního úřadu Petrovice,
vždy v sobotu v době od 10.00 do 14.00 hodin.
c) Ředitelka Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, informovala o změně
provozovatele vozidla, kterým je zajišťována doprava obědů z Mateřské školy Okříšky do našeho
školského zařízení a zvýšení ceny dopravného od 1. 5. 2017.
Projednáván byl jiný možný způsob zajištění dopravy stravy a dopady na rozpočet obcí zřízené
příspěvkové organizace resp. výši příspěvku zřizovatele.
d) Projednáno bylo zapojení se obce Petrovice prostřednictvím poskytovatele firmy Terra Group
Investment, a.s., Brno – Líšeň, IČ: 29298059, do Energetické soutěže na dodavatele plynu pro
odběrné místo Petrovice č.p. 68.
Členové zastupitelstva byly seznámeni s předmětem přihlášky a výše odměny pro poskytovatele.
e) V rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ je poskytována podpora v Podprogramu 2 –
pořízení nového dopravního automobilu v roce 2018 jednotkám SDH v obcích. Termín podání žádostí
na rok 2018 je do 30. května 2017. Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky na Hasičský
záchranný sbor příslušného kraje. V žádosti je třeba uvést typovou řadu automobilu. Byly diskutovány
rozdíly v řadách 2 a 3, které se týkají rozměrových údajů o vozidle.
Bylo rozhodnuto a schváleno podání žádosti na vozidlo typové řady č. 3, s maximálním podílem
finančních prostředků obce 250.000,-- Kč.
f) Obec Petrovice byla oslovena organizátory finanční sbírky firmou Arcadia Praha, s.r.o.,
pro Ligu proti Rakovině Praha, z.s., Praha 8, se žádostí o spolupráci při konání Českého dni proti
rakovině, který se koná letos ve středu 10. května 2017 a to zapojením se do prodeje tradičních
žlutých kvítků se stužkou v Místní lidové knihovně Petrovice.
g) Nabídka spolupráce Krajského úřadu Kraje Vysočina v rámci plnění schválené Koncepce prevence
kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 s pracovníky obcí tzv. manažery prevence
kriminality. Předmětem spolupráce jsou pravidelné pracovní pololetní porady a případné
organizování vzdělávání v této oblasti pro pracovníky v rámci péče o bezpečnost občanů v obcích.
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 11. a-2), d), g) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 11. a-1), a-3), b), c), f) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 11. e) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

12. Informace z členských DSO
a) Dne 20. 4. 2017 se konala Valná hromada dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava –
Třebíč – Raabs, se sídlem v Jihlavě.
Projednáváno bylo především hospodaření a majetek svazku za rok 2016, údržba cyklostezky po
zimním období, stavební práce – opravy a další výstavba úseků cyklostezky.
b) Dne 23. 3. 2017 se konala Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, se sídlem
v Třebíči. Projednáváno bylo především hospodaření svazku v roce 2016, rozpočet na rok 2017
a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2017 - 2021, ceny za ukládání odpadů a členské příspěvky
na rok 2017, plán odpadového hospodářství.
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 7. a) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 7. b) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

13. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2017
a) Projednána byla zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017, která hodnotí
plnění příjmů a výdajů za uvedené období a porovnává skutečnost v plnění daňových příjmů za stejné
období v roce 2016.
b) Členové zastupitelstva byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2/2017 ze dne 22. 3. 2017,
provedené účetním dokladem rozpočtu č 3. kterým byly zvýšeny příjmy a výdaje obce celkem o částku
30.000,-- Kč. Rozpočtové opatření schválili starosta obce a předseda finančního výboru.
c) Členům zastupitelstva obce Petrovice byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2017.
Účetním dokladem rozpočtu č. 4 dochází ke zvýšení příjmů a výdajů obce o částku 46.600,-- Kč.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 13. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 13. a), b), c) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhoval Ing. Zdeněk Jeřábek.

14. Diskuse a závěr
Připomenuto bylo konání akce Čistá Vysočina 2017 dne 21. 4. 2017 se srazem v 16.00 hodin před
budovou Obecního úřadu Petrovice.
O žádných dalších záležitostech obce nebylo diskutováno.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 20. 04. 2017 ve 23:30 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 28. 4. 2017

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

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

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

…….............................
ověřovatel zápisu
Jan Jahoda

