USNESENÍ č. 18
z 18. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 16. 02. 2017
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje pro 18. zasedání zastupitelstva obce Petrovice zapisovatelku Helenu Moudrou a
ověřovatele zápisu Jitku Kučerovou, DiS., a Antonína Krejčího.
2. schvaluje navržený program 18. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dle pozvánky členům
zastupitelstva obce a zveřejněného oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce.
3. schvaluje zápis usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne
29. 12. 2016 bez výhrad.
4. a) pověřuje starostu obce jednáním s vlastníky a uživateli pozemků na základě vyhotoveného
geometrického plánu č. 401-40401/2016 firmy Geoding, spol. s.r.o., Praha 4, a schvaluje kupní
cenu ve výši 100,-- Kč/m2.
b) schvaluje záměr nákupu prodejny smíšeného zboží v obci, č.p. 110, nemovitost pozemku
st. 186 v k.ú. Petrovice u Třebíče, dle požadované kupní ceny nemovitosti zaslané společností
CPI Services, a.s., Praha 1, ve výši 1.300.000,-- Kč, a pověřuje starostu obce jednáním o
kupní smlouvě k nemovitostem.
c) ukládá starostovi obce pokračovat v přípravě plánovací smlouvy, která umožní dopravní
napojení pozemků 01 a 02 dle Územní studie lokality Z1 a bude sepsána dle Přílohy č. 13
vyhl. č. 500/2006 Sb., územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a požadavků
příslušného stavebního úřadu.
Netrvá na značení obytné zóny v lokalitě Z1 dle schválené Územní studie.
d) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030036368/001 ve prospěch E. ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400, na akci –
stavbu „Petrovice – Vodička: kabelová přípojka“ a ukládá starostovi obce zveřejnění dotčení
pozemku p.č. 371/6 – jiná plocha, ostatní plocha, v k.ú. Petrovice u Třebíče, v obci Petrovice,
a následné podepsání smlouvy v případě, že ke zveřejněné smlouvě nebudou ze strany občanů
podány žádné námitky.
5. souhlasí s podáním připomínek Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství, k dokumentaci Oznámení záměrůVYS859 a VYS860, které se týká posuzování
vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru staveb „Silnice II/405 Okříšky –
křižovatka s I/23“ a „Silnice III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“.
6. a) nebylo schváleno - poskytnutí finančních prostředků formou daru 1. Kočičímu útulku na
Vysočině z.s., Polná, IČ: 03731821, na úhradu veterinární péče.
b) bere na vědomí žádost o poskytnutí finančních prostředků Jana Noháčka na prodloužení
stávajících inženýrských sítí k pozemku p.č. 345/8 – orná půda v k.ú. Petrovice u Třebíče
a důvody nevyhovění této žádosti.
c) schvaluje účast obce Petrovice jako spolupořadatele „Rodinného dne“ v obci Petrovice dne
3. 6. 2017 a úhradu nákladů skupiny historického šermu Grál ve výši 8.000,-- Kč.
7. a) nebylo schváleno - zapojení obce Petrovice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne
10. března 2017 vyvěšením tibetské vlajky.
b) nebylo schváleno – zapojení obce Petrovice k Deklaraci moravského národa.
c) schvaluje vybírání zálohových plateb ve výši 150,-- Kč/ 1 čip (klíčenka) k elektronickému

vstupnímu systému do budovy č.p. 68 v obci a ukládá starostovi obce připravit aktualizaci
Provozního řádu tělocvičny v budově č.p. 68.
d) bere na vědomí informace o stavu odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku obce Petrovice k 31. 12. 2016 a nenavrhuje žádné změny odpisového plánu obce
od 1. 1. 2017.
e) souhlasí s účtováním opravných položek k pohledávkám obce Petrovice od 1. 1. 2017
pouze jednou ročně ke konci účetního období a ukládá starostovi obce zpracování
směrnice pro účetní jednotku.
f) schvaluje účast obce Petrovice v akci Kraje Vysočina „Čistá Vysočina“ a ukládá starostovi
obce přihlášení se do akce se stanoveným dne konání pátek 21. dubna 2017.
8. a) bere na vědomí informaci o novele zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
provedenou zákonem č. 24/2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní
úpravy rozpočtové odpovědnosti, týkající se rozpočtového výhledu, který je nově střednědobým
výhledem rozpočtu, nově tvorbou, schvalováním a zveřejňováním střednědobého výhledu
rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtu příspěvkových organizací.
b) bere na vědomí novelu vyhl. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyhl. č. 463/2016 Sb.,
platné od 1. 1. 2017 a provedenou změnu schváleného rozpočtu obce Petrovice na rok 2017
týkající se schválené rozpočtované položky 1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě
z výherních hracích přístrojů.
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 provedené účetními dokladem rozpočtu č. 2
zvyšující příjmy a výdaje obce ve výši 1.000,-- Kč a upravuje výdaje obce v rámci rozpočtové
skladby.
d) schvaluje úpravu Směrnice obce týkající se rozpočtu spočívající v číslování dokladů rozpočtu
resp. rozpočtových opatření a úprav rozpisu rozpočtu samostatnými číselnými řadami.
Přijatá usnesení byla přijata takto:
Usnesení č. 1, 2, 3, 4a
Usnesení č. 4b
Usnesení č. 4c, 4d, 5, 6c
Usnesení č. 6a
Usnesení č. 6b
Usnesení č. 7a
Usnesení č. 7b
Usnesení č. 7c, 7f
Usnesení č. 7b, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d

pro – 9 hlasů
pro – 5 hlasů
pro – 8 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 6 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 7 hlasů
pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů
proti – 4 hlasy
proti – 0 hlasů
proti – 6 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 8 hlasů
proti – 6 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 2 hlasy
zdržel se – 2 hlasy
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 2 hlasy
zdržel se – 1 hlas
zdržel se – 0 hlasů

Při projednávání záležitostí bodů 1 – 4b bylo přítomno 9 členů z 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice.
Při projednávání všech záležitostí bodů 4c – 8d bylo přítomno 8 členů z 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice.

Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 21. 2. 2017

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

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

....................................
ověřovatel zápisu
Jitka Kučerová, DiS.

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

