USNESENÍ č. 22
z 22. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 21. 11. 2017
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje pro 22. zasedání zastupitelstva obce Petrovice zapisovatelku Helenu Moudrou a
ověřovatele zápisu Ing. Jana Kuthana a Antonína Krejčího.
2. schvaluje navržený program 22. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dle pozvánky členům
zastupitelstva obce a zveřejněného oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce.
3.

schvaluje zápis usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne
14. 09. 2017 bez výhrad.

4.

a) bere na vědomí informace o předložené projektové dokumentaci na akci „Petrovice – p.
Kuthan, zahrada: kab. přip. NN“ a projektové dokumentaci na akci „Petrovice – p. Kuthan, RD:
kabel. rozš. NN“ obě v k.ú. Petrovice u Třebíče, které předložila firma DUR plus spol. s r.o.,
Zastávka, IČ: 253 26 767, a pověřuje starostu obce zasláním vyjádření obsahující možná rizika
z hlediska dalšího plánování v obci.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Jiří Března, Antonín Krejčí, Ing. Jan Kuthan, Richard
Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová, proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
b) bere na vědomí informace o přípravě stavby cyklostezky „ Cyklostezka Třebíč – Jihlava,
etapa Petrovice – Okříšky“ a přípravě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní k řešení
majetkoprávních záležitostí k pozemkům dotčených uvedenou stavbou.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Jiří Března, Antonín Krejčí, Ing. Jan Kuthan, Richard
Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová, proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů

5.

nebylo schváleno - poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 Diecézní charitě Brno,
Oblastní charitě Třebíč, IČ: 44990260, na provozní náklady v roce 2018.
Hlasování: pro – 3 hlasy: Antonín Krejčí, Ing. Jan Kuthan, Petra Vyskočilová
proti – 3 hlasy: Ing. Zdeněk Jeřábek, Jiří Března, Jitka Kučerová, DiS.
zdržel se – 2 hlasy: Richard Toufar, Jan Jahoda

6.

a) bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 4. 10. 2017, souhlasí s postupem stanovení
ceny za vyvěšení předvolebních materiálů na volně přístupné plakátovací ploše v obci pro
volby do PSP ČR a schvaluje cenu zpoplatnění v rámci předvolebních kampaní v dalších letech
za jeden výlep a jeden ks takto:
plakát do velikosti A3: 5,-- Kč, plakát velikosti A2: 10,-- Kč, plakát většího formátu: 20,-- Kč.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Jiří Března, Antonín Krejčí, Ing. Jan Kuthan, Richard
Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová, proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
b) bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 13. 11. 2017, kdy byla provedena
kontrola hospodaření obcí zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres
Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996.
c) bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 16. 10. 2017 a 23. 10. 2017.

7. schvaluje cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci ve výši 14,-- Kč/m3
s účinností od 1. 1. 2018.
8. a) doporučuje ponechání stávajícího systému výběru poplatku za komunální odpad dle § 17a
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

b) schvaluje nákup posypové soli a její použití na místní komunikace v zimním období při
tvorbě náledí na kritických úsecích místních komunikací, kterými jsou nebezpečné křižovatky a
kopce v zastavěném území obce.
c) bere na vědomí informace o průběhu a ukončení akce „Oprava místní komunikace v obci
Petrovice“, spolufinancované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
d) bere na vědomí informace o dotačních titulech s pravděpodobným vyhlášením na začátku
roku 2018.
e) schvaluje text zápisu událostí roku 2015 do kroniky obce dle předloženého návrhu.
9. a) schvaluje směrnici pro přípravu a tvorbu návrhu rozpočtu obce a střednědobého
výhledu rozpočtu obce.
b) schvaluje směrnici, kterou se stanovuje výše ocenění, od kterého bude obec 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.
10. a) bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce za období 1. 1. 2017 – 20. 11. 2017.
b) bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 7/2017 ze dne 9. 10. 2017,
provedené doklady rozpočtu č. 11 a č. 12, kterými se zvyšovaly příjmy a výdaje obce.
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 provedené účetními doklady rozpočtu č. 13, č. 14,
č. 15, č. 16, kterými se zvyšují příjmy a výdaje obce.
Přijatá usnesení byla přijata takto:
Usnesení č. 1, 2, 3, 4a, 4b
Usnesení č. 5
Usnesení č. 6a, 6b, 6c, 8a, 8c, 8d, 8e
Usnesení č. 7
Usnesení č. 8b
Usnesení č. 9a, 9b, 10a, 10b, 10c

pro – 8 hlasů
pro – 3 hlasy
pro – 8 hlasů
pro – 6 hlasů
pro – 7 hlasů
pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů
proti – 3 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů

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

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

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

