USNESENÍ č. 19
z 19. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 20. 04. 2017
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje pro 19. zasedání zastupitelstva obce Petrovice zapisovatelku Helenu Moudrou a
ověřovatele zápisu Ing. Jana Kuthana a Jana Jahodu.
2. schvaluje navržený program 19. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dle pozvánky členům
zastupitelstva obce a zveřejněného oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce.
3.

schvaluje Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Petrovice s účinností od 20. 4. 2017
tj. s účinností již pro toto 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

4.

schvaluje zápis usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne
16. 02. 2017 bez výhrad.

5.

a) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene č. 014330041882/001
ve prospěch E. ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400, ke stavbě „PetroviceMlýnek: NN přip. VN, TS NN“ na pozemcích obce č. 437/18, 437/24, 953/30, 1441/2 všechny
v katastrálním území Petrovice u Třebíče a ukládá starostovi obce podepsání smlouvy.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Antonín Krejčí, Ing. Jan Kuthan,
Richard Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
b) nebylo schváleno - pokračování v záměru odkoupení nemovitosti prodejny smíšeného zboží
v obci, č.p. 110, a nemovitosti pozemku st. 186 v k.ú. Petrovice u Třebíče, dle požadované kupní
ceny nemovitostí ve výši 1.300.000,-- Kč celkem za předpokladu vypracování zdůvodňovací
zprávy týkající se výše kupní ceny.
Hlasování: pro – 4 hlasy: Mgr. Petr Padrnos, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 4 hlasy: Ing. Zdeněk Jeřábek, Antonín Krejčí, Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar,
zdržel se – 0 hlasů
c) schvaluje uzavření Plánovací smlouvy, která umožní dopravní napojení pozemků 01 a 02 dle
Územní studie lokality Z1, a ukládá starostovi obce podepsání smlouvy.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Antonín Krejčí, Richard Toufar, Jan
Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 1 hlas: Ing. Jan Kuthan
d) schvaluje záměr odkoupení části pozemku p.č. 1462 – zahrada v k.ú. Petrovice u Třebíče, o
výměře 64 m2, díl d1 dle geometrického plánu č. 405-6/2017 vyhotoveného firmou PROFIGEO
ROKYCANY s.r.o., který je ve společném jmění manželů ………………………………….., Třebíč
– Nové Dvory, ………………., za kupní cenu 80,-- Kč – 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s uzavřením smlouvy a jejího vkladu do katastru nemovitostí, a pověřuje starostu obce
jednáním s vlastníky nemovitosti.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Antonín Krejčí, Ing. Jan Kuthan,
Richard Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů

6.

a) nebylo schváleno - poskytnutí finančních prostředků formou daru 1. Kočičímu útulku na
Vysočině z.s., Polná, IČ: 03731821, na úhradu veterinární péče.
Hlasování: pro – 0 hlasů, proti – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Antonín Krejčí, Ing.
Jan Kuthan, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová, zdržel se – 1 hlas: Richard Toufar

7.

bere na vědomí zprávu Finančního výboru obce ze dne 18. 04. 2017.

8.

schvaluje řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice,
okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, za rok 2016, kterou tvoří účetní výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31. 12. 2016.
Výsledek hospodaření za rok 2016 Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové
organizace, IČ: 70982996, ve výši - 19.515,84 Kč (ztráta), bude pokryt ve smyslu ustanovení § 30
odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, z rezervního fondu příspěvkové
organizace.

9.

a) bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Petrovice za období od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 a schvaluje závěrečný účet obce Petrovice za
rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad.
b) schvaluje řádnou účetní závěrku obce Petrovice za rok 2016, kterou tvoří účetní výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31. 12. 2016.
c) schvaluje zabezpečení přezkoumání hospodaření obce Petrovice za rok 2017 auditorem
Ing. Zdeňkem Jarošem, Třebíč, Koutkova 344, IČ: 63429071, oprávněným provádět auditorkou
činnost oprávněním č. 1477.

10. a) schvaluje úhradu projektové dokumentace k dělení a scelování pozemků za účelem
výstavby místních komunikací v lokalitě Z1 dle Územní studie, kterou vypracoval Ing. Jan
Heralecký, H – PROJEKT, Telč, Komenského č. 308, IČ: 49407104, v ceně 5.600,-- Kč + DPH,
podílem ½ nákladů obcí a ½ nákladů Janem Kuthanem, Petrovice 132.
b) bere na vědomí informace o nesouhlasném stanovisku 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, a pověřuje starostu obce k dalším jednáním v této záležitosti.
c) bere na vědomí trasu cyklostezky Okříšky – Petrovice dle předložené výkresové části studie
proveditelnosti.
d-1) bere na vědomí informace o výsledcích dotačního podprogramu Ministerstva pro místní
rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 týkající se podané žádosti na opravu
části místní komunikace Petrovice – Hvězdoňovice a zajištění dodavatele.
d-2) schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek na dodavatele opravy části místní komunikace
Petrovice – Hvězdoňovice v úseku od křižovatky se silnicí II/405 na konec lesních porostů dle
Výzvy k podání nabídky – Zadávací dokumentace ve složení Ing. Zdeněk Jeřábek, Antonín
Krejčí, Jan Jahoda.
11. a-1) schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu,
se společností TextilEco a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Palackého 715/15, IĆ: 28101766.
a-2) bere na vědomí informace o ukládání a ekologické likvidaci použitých potravinářských
olejů.
a-3) schvaluje zajištění odvozu velkoobjemového odpadu a elektrospotřebičů na sběrný dvůr
společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč, v Okříškách, dne 13. 5. 2017 v době od 9.00 do 10.00 hodin.
b) za účelem bezplatného uzavření manželství slavnostním způsobem schvaluje zasedací
místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, vždy v sobotu v době od 10.00 do 14.00 hodin.
c) souhlasí se zvýšením ceny dopravného obědů do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč,
příspěvková organizace.
d) schvaluje zapojení 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 a ukládá starostovi obce podání přihlášky.

e) schvaluje podání žádosti v programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“, v Podprogramu 2 –
pořízení nového dopravního automobilu v roce 2018 jednotkám SDH v obcích, na vozidlo
typové řady č. 3, s maximálním podílem finančních prostředků obce 250.000,-- Kč.
f) nebylo schváleno - zapojení se do finanční sbírky pro Ligu proti Rakovině Praha z.s.,
dne 10. 5. 2017 prodejem žlutých kvítků se stužkou v Místní lidové knihovně Petrovice.
g) bere na vědomí nabídku 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.
12. a) bere na vědomí informace z Valné hromady dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava –
Třebíč – Raabs, konané dne 20. 4. 2017.
b) bere na vědomí informace z Valné hromady Svazku obcí pro komunální služby, konané dne
23. 3. 2017.
13. a) bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce za období 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017.
b) bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 2/2017 ze dne 22. 3. 2017,
kterým byly zvýšeny příjmy a výdaje obce celkem o částku 30.000,-- Kč.
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 provedené účetním dokladem rozpočtu č. 4
zvyšující příjmy a výdaje obce ve výši 46.600,-- Kč.

Přijatá usnesení byla přijata takto:
Usnesení č. 1, 2, 3, 4, 5a, 5d, 7, 8
Usnesení č. 5b
Usnesení č. 5c, 9c, 10a, 10d-2
Usnesení č. 6
Usnesení č. 9a, 9b, 10b, 10c, 10d-1
Usnesení č. 11a-1, 11a-2, 11a-3, 11b, 11c, 11d
Usnesení č. 11f
Usnesení č. 11e, 11g, 12a, 12b, 13a, 13b, 13c

pro – 8 hlasů
pro – 4 hlasy
pro – 7 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 8 hlasů
pro – 8 hlasů
pro – 1 hlas
pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů
proti – 4 hlasy
proti – 0 hlasů
proti – 7 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 3 hlasy
proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 1 hlas
zdržel se – 1 hlas
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 4 hlasy
zdržel se – 0 hlasů

Při projednávání všech záležitostí bylo přítomno 8 členů z 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice.

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

