Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 21. 11. 2017 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.
Ze zasedání se omluvil místostarosta obce Mgr. Petr Padrnos.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Antonín Krejčí a Ing. Jan Kuthan.
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 22. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 22. zasedání zastupitelstva obce
2. Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva obce
3. Kontrola usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 09. 2017
4. Majetkoprávní a majetkové záležitosti obce
5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
6. Zprávy finančního a kontrolního výboru obce
7. Stanovení ceny za odvádění odpadních vod v roce 2018
8. Organizační záležitosti obce
9. Směrnice obce
10. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2017
11. Rozprava - diskuse.
Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Ing. Jan Kuthan – předseda finančního výboru
Petra Vyskočilová – předsedkyně kontrolního výboru
Helena Moudrá – účetní, referentka Obecního úřadu Petrovice
Před hlasováním k návrhu programu zasedání zastupitelstva obce byla starostou obce dána možnost všem
přítomným na návrh doplnění nebo změny programu a sdělit své stanovisko k navrženému usnesení.
Žádné návrhy nebyly předneseny, žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 2. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

3. Kontrola usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 9. 2017
Starosta obce přečetl usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se konalo dne
14. září 2017.
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 a majetkové záležitosti
a) Dne 1.11.2017 obec obdržela dva návrhy vedení elektrických přípojek NN k pozemkům mimo
zastavěné území obce vlastníka Jana Kuthana, Petrovice. Jedná se o akci „Petrovice – p. Kuthan,
zahrada: kab. přip. NN“, kde má být řešeno vybudování nové přípojky NN pro připojení zahrady p.č.
377/1 v k.ú. Petrovice u Třebíče a akci „Petrovice – p. Kuthan, RD: kabel. rozš. NN“, kde se jedná o
vybudování nové elektrické přípojky NN pro připojení budoucí novostavby RD na pozemku p.č. 366/5
v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Starosta obce upozornil na možná rizika do budoucna, které mohou realizace přípojek NN dle
předložených návrhů způsobit.

V případě první uvedené akce se jedná o omezení možností vybudování přípojek inženýrských sítí a
dopravní infrastruktury pro rozestavěnou nemovitost RD Jana Noháčka na pozemku p.č. 345/8.
V druhém případě se jedná o nesoulad se zpracováním územní studie, zvážení možností a rizik
rozšíření a opravy spojovacího chodníku v blízkosti ochranného pásma vedení NN a existence
vodovodních přípojek ze studní k č.p 121 a č.p. 122.
Oba uvedené návrhy tras přípojek elektrické energie resp. projektovou dokumentaci zpracovává a
předložila firma DUR plus spol. s r.o., Zastávka, IČ: 253 26 767.
V obou projektovaných případech resp. při projednávané záležitosti dochází ke střetu zájmu člena
zastupitelstva obce Ing. Jana Kuthana.
b) V rámci přípravy stavby Cyklostezky Třebíč – Jihlava, etapa Petrovice – Okříšky,
je třeba řešit majetkoprávní záležitosti ke stavbou dotčeným pozemkům. Při přípravě administrativy
stavby městys Okříšky, který bude žadatelem o dotaci na uvedenou stavbu, spolupracuje s Ing. Jiřím
Pacalem, Přibyslavice, který jednal s vlastníky dotčených pozemků o možném řešení vlastnických
vztahů výkupy dotčených částí pozemků. Záležitost resp. souhlasy vlastníků s budoucím odprodejem
dotčených částí pozemků je třeba řešit písemně Smlouvou o budoucí smlouvě kupní a to na základě
zpracované projektové dokumentace, která předběžně stanoví zábory jednotlivých pozemků.
K dnešnímu dni nebyl obci Petrovice předložen žádný podklad pro uzavírání uvedených smluv
s konkrétními vlastníky.
Členům zastupitelstva byl předložen návrh textu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní k posouzení a
případným připomínkám.
Před každým hlasováním ke všem záležitostem bodu 4. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 4. písm. a) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 4. písm. b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
Projednávána byla Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 zaslaná Diecézní
charitou Brno, Oblastní charitou Třebíč, IČ: 44990260, která je poskytovatelem několika sociálních
resp. sociálně-zdravotních služeb na území okresu Třebíč.
V rámci spolufinancování poskytovaných služeb navrhuje žadatel spolufinancování od obcí formou
dotace na jednoho obyvatele, kterou stanovil ve výši 63,-- Kč. Dle tohoto výpočtu je požadována od
obce Petrovice částka 26.000,-- Kč. Dle přiloženého seznamu uživatelů péče nebyl v obci Petrovice
v období 1-9/2017 evidován žádný uživatel těchto služeb.
Diecézní charita Brno není společností zapsanou v obchodním rejstříku. Je registrovanou církevní
organizací u Ministerstva kultury. Zřizovatelem je Biskupství brněnské jako sídlo územního rozdělení
katolické církve.
Byl diskutován způsob financování církevních organizací a možnosti obce při poskytování příspěvků
Římskokatolické farnosti Přibyslavice – např. účelové dotace na opravy kostela v Přibyslavicích
nebo za spolupráci s P. Jackem Kruczkem, farářem, sloužícím bezplatně mše v obci Petrovice.
Před hlasováním k záležitosti bodu 5. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 5. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

6. Zprávy finančního a kontrolního výboru obce
a) Projednána byla zpráva finančního výboru z jednání dne 4. 10. 2017, kdy se členové výboru
zabývali ustanovením zákona č. 424/1991 Sb., Zákon o sdružování v politických hnutích, ve znění
platném od 1.7.2017, resp. především výkladem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických
stran, který se týkal zveřejňování plakátů v rámci předvolební kampaně na veřejných vývěskách
v obci a stanovení ceny za výlep.
Stanoveno bylo zpoplatnění za jeden výlep a jeden ks takto:
plakát do velikosti A3: 5,-- Kč, plakát velikosti A2: 10,-- Kč, plakát většího formátu: 20,-- Kč.
Uvedená cena byla schválena i na další období resp. k volbám konaných v dalších letech.
b) Projednána byla zpráva finančního výboru z jednání dne 13. 11. 2017, kdy byla provedena
kontrola hospodaření obcí zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč,
příspěvkové organizace, IČ: 70982996.

c) Projednány byly zprávy kontrolního výboru obce ze dne 16.10.2017 a 23.10.2017, kterými bylo
kontrolováno plnění přijatých usnesení Zastupitelstva obce Petrovice.
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 6. a), b) přednesl Ing. Jan Kuthan, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 6. c) přednesla Petra Vyskočilová, 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 2017 a přehled
předpokládaných nákladů v roce 2018 vč. příjmů tzv. stočného za rok 2017, které bude vybírané
v roce 2018, jako podklad ke stanovení ceny za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci.
Diskutována byla především tvorba rezervy v závislosti na ceně a možnostech rozpočtu obce.
Cena byla navržena a schválena ve výši 14,-- Kč/m3.
Podklad pro stanovení ceny je přílohou zápisu.
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. Organizační záležitosti obce
a) Byl diskutován způsob stanovení poplatku (ceny) za komunální odpad v obci na rok 2018,
resp. možnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, uvedené
v § 17 a § 17a, kdy obec může stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad nebo místní poplatek
za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Cenu za svoz popelnic na rok 2018 bude představenstvo společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč,
zajišťující odpadové hospodářství v obci, projednávat 30.11.2017. Následně pak bude informovat
smluvní obce. Předpokládá se mírné navýšení ceny. Záležitost bude projednána na následujícím
zasedání zastupitelstva obce.
Starosta obce vyhlásil přestávku v době od 19.35 – 19.45 hodin.
b) Diskutováno bylo možné zlepšení zimní údržby místních komunikací v obci, především při
tvorbě náledí. Byly schváleny nákup a použití posypové soli v zimním období na kritických úsecích
především křižovatek a v kopcích v zastavěném území obce.
c) Starosta obce informoval o průběhu a ukončení akce „Oprava místní komunikace v obci
Petrovice“ spolufinancované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zápisem o předání a převzetí stavby bylo dílo předáno a převzato dne 9.10.2017.
S vytěženou zeminou z obnovy příkopy místní komunikace je nakládáno jako s odpadem a
v současné době probíhá její analýza v souladu s vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění.
Krátce bylo diskutováno možné následné použití vytěžené zeminy, které je odvislé od výsledků
analýz.
d) Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s dotačními tituly, které budou pravděpodobně
vyhlášeny začátkem roku 2018. Jedná se o tradiční dotační titul Program obnovy venkova Vysočiny
Kraje Vysočina a dotační titul MAS Podhorácko týkající se hospodaření v lesích v rámci Fische 13 –
Lesy Podhorácka.
e) Projednán byl návrh textu zápisu událostí roku 2015 do kroniky obce.
Návrh textu je přílohou zápisu.
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), e) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 8. b, c), d) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

9. Směrnice obce
a) Projednána byla směrnice pro přípravu a tvorbu návrhu rozpočtu obce a střednědobého
výhledu rozpočtu, dle které bude postupováno při tvorbě rozpočtu na rok 2018 a střednědobého
výhledu rozpočtu na období let 2019 – 2021 popř. v dalších letech.
b) Projednána byla směrnice, kterou se stanovuje výše ocenění, od kterého bude organizace
provádět vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků s odběrateli a dodavateli a způsob jejich
odsouhlasení dle § 3 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
v platném znění.
Směrnicí byla stanoveno, že vzájemné odsouhlasení bude prováděno v případech, že částka
pohledávky nebo závazku bude v jednotlivém případě ve výši 100.000,-- Kč a vyšší a současně
dojde k překročení termínu splatnosti o více než 30 kalendářních dnů.
Odsouhlasení bude probíhat písemnou formou.
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) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

10. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2017
a) Projednána byla Zpráva o hospodaření obce Petrovice za období 1. 1. 2017 – 20. 11. 2017
vypracovaná účetní obce.
b) Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 7/2017 ze dne
9. 10. 2017, provedené doklady rozpočtu č. 11 a č. 12.
Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě obdržené zálohy účelové dotace ÚZ 98071 na zajištění
voleb do PSP ČR, poukázané ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina ve výši 18.500,-Kč a převodu této částky mezi dotačním účtem obce a ZBÚ obce ve stejné výši, a zvýšení
rozpočtovaných příjmů a výdaje obce o částku 15.700,-- Kč.
c) Projednáno a schváleno bylo rozpočtové opatření č. 8/2017 provedené doklady rozpočtu č. 13,
č. 14, č. 15, č. 16.
Dokladem č. 13 je provedeno vyúčtování (snížení příjmů i výdajů) a řešena vratka účelové dotace ÚZ
98071 ve výši 4.342,-- Kč vč. převodu této částky mezi ZBÚ a dotačním účtem obce.
Dokladem č. 14 je řešeno přijetí a čerpání účelové dotace ÚZ 14004 ve výši 1.200,-- Kč, kterými se
upravují (zvyšují) příjmy a výdaje obce a převod této částky mezi dotačním účtem obce a ZBÚ obce.
Dokladem č. 15 je řešena úprava a zvýšení příjmů ve výši celkem 456.900,-- Kč. Současně se o tuto
částku zvyšují výdaje obce.
Dokladem č. 16 je řešen příjem, výdej a převod účelové dotace ÚZ 17027 z dotace Ministerstva
pro místní rozvoj v programu Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, ve výši 1.000.000,-- Kč, která je poskytnuta na již uskutečněnou úhradu nákladů obce.
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), b), c) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

11. Diskuse a závěr
Ing. Zdeněk Jeřábek – informoval o obdržených cenových nabídkách na zpracování projektové
dokumentace na zpracování technické dokumentace na prodloužení veřejného osvětlení
k nemovitostem č.p. 144 a č.p. 145 v obci a o zkušenostech se zástupci společnosti Terra Group
Investment, a.s., projektu Obec občanům týkající se uzavření smlouvy s obcí na odběr plynu na
základě energetické soutěže.
Ing. Jan Kuthan – připomínkoval předložené zaměření spojovacího chodníku Petrovice – Okříšky pro
majetkoprávní vypořádání pozemků s jejich vlastníky, které vyhotovila firma Geoding spol. s r.o.,
pracoviště Třebíč. Zaměření chodníku vč. stávající vodoteče považuje za široké. V některých místech
je zaměřeno pro oddělení až 16,0 m, což považuje za přehnané a domnívá se, že do území pro
oddělení byly zaměřeny i přerostlé a vyvrácené křoviny, jak leží na pozemku a ne hrana vodního toku
s přiměřenou rezervou nutnou pro obhospodařování – cca 1,0 m.
Upozorňuje, že pokud je zábor pozemku zbytečně široký, ztíží se vyjednávání s vlastníky pozemků a
obec zbytečně vynaloží finanční prostředky.

Ing. Zdeněk Jeřábek – připomněl členům zastupitelstva obce přípravu rozpočtu na rok 2018.
Pro zaslání podnětů do rozpočtu byl dohodnut termín pondělí 4. 12. 2017.
Termín konání 23. zasedání zastupitelstva obce, kde bude rozpočet projednán, byl dohodnut na
27. prosince 2017.
K projednávaným záležitostem bodu 11. nebylo navrhováno a přijímáno žádné usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 21. 11. 2017 ve 21:50 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 24. 11. 2017

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

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

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

…….............................
ověřovatel zápisu
Antonín Krejčí

