Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného
dne 14.12.2006 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu
Přítomni dle prezenční listiny
Program jednání:
Ověřovateli zápisu byli určeni P. Vyskočilová a J. Solařová.
Schválený program zasedání:
1. kontrola usnesení č.2 z 2. zasedání zastupitelstva obce
2. složení ústřední inventarizační komise k inventarizaci majetku k
31.12.2006
3. změny rozpočtu na rok 2006
4. návrh rozpočtu na rok 2007
5. rozpočtový výhled na 2007 až 2012
6. další organizační záležitosti
7. rozprava
8. závěr.
1.) Kontrola usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 3.11.2006 proběhla bez připomínek.
2.) Pro II. etapu inventarizace majetku obce schválilo obecní
zastupitelstvo ústřední inventarizační komisi ve složení: předseda P.
Vyskočilová a členové H. Moudrá, Ing. Z. Jeřábek a Bc. P. Padrnos.
Inventura bude provedena v termínu od 5. do 17. ledna 2007.
Podrobnosti uvádí „Pokyny k provedení inventarizace obce Petrovice
k 31.12.2006, II. etapa – dokončení inventarizace“, které jsou uloženy ve
složce „Inventarizace majetku 2006“.
3.) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočtové opatření č.6. Toto
opatření zahrnuje účetní doklad rozpočtu č.10, související s vyúčtováním
účelové dotace na volby do ZO a Senátu PČR, a účetní doklad rozpočtu
č.11, upravující další požadavky na změnu rozpočtu. Oba doklady jsou
uloženy ve složce „Rozpočet - rok 2006“.
V tomto bodě jednání rovněž byla přednesena zpráva o hospodaření
obce v období leden 2006 až listopad 2006. Na straně příjmů je rozpočet
po úpravách plněn na 98,15%, na straně výdajů je rozpočet plněn na
24,28%. Hlavním důvodem tohoto nízkého plnění je přeložení některých
naplánovaných akcí, které nebyly letos zrealizované a tvorba finanční
rezervy na nadcházející období. Saldo příjmů a výdajů za toto období je

1 506 861,36 Kč. Celá zpráva o hospodaření je uložena v účetnictví
obce.
4.) V tomto bodě byl projednán rozpočet obce na rok 2007. Návrh
rozpočtu v podobě, ve které byl vyvěšen na úřední desce a kterou
obdrželi zastupitelé byl schválen s následujícími úpravami:
§2212, pol 5171 byla snížena na 4 837 400 Kč,
§2310, pol 5329 byla zvýšena na 14 800 Kč, z důvodu navýšení
příspěvku na DSO Zásobování vodou Okříšky,
§3421, pol 6121 byla zvýšena na 280 000 Kč, z důvodu navýšení
nákladů na dětské hřiště. Přijatý rozpočet je uložen ve složce „Rozpočet
2007“.
5.) Rozpočtový výhled na období 2008-2012 přednesl Bc. P. Padrnos.
Navazuje na rozpočtový výhled z loňského roku v němž jsou
nejdůležitějšími akcemi na pětileté období činnosti související s potřebou
zajistit stavební místa pro nové spoluobčany, kteří projevují zájem v obci
bydlet. Podrobný rozpočtový výhled je uložen ve složce „Rozpočet
2007“.
6.) V souvislosti s odchodem p. J. Maška z funkce neuvolněného
starosty a v souladu s § 75 zákona 128/200 Sb., zákona o obcích,
v platném znění byla stanovena odměna po skončení funkčního období
na 37 800,- Kč (hrubého). Zastupitelstvo shledalo, že vyplacení odměny
nebrání žádné omezení v zákoně uváděné, a že vyplacení odměny nic
nebrání.
Na základě navýšení nákladů za svoz a zneškodnění odpadů
z 1092,- Kč na 1222,- Kč na rok a jednu popelnici, rozhodlo jednohlasně
zastupitelstvo o zvýšení poplatků za svoz popelnic, hrazených obyvateli
z 60,-Kč na 70,- Kč za jeden svoz a jednu popelnici. Občané tak zaplatí
ročně 820,- Kč ( většinou ve čtvrtletních srážkách SIPO po 210,-Kč).
Obec bude hradit roční náklady na jednu popelnici ve výši 382,- Kč a
náklady za zpracování SIPO.
V souvislosti s plánem vybudovat chodník od č.p. 65 k telefonní
budce zastupitelstvo předběžně odsouhlasilo bezplatný převod části
parcely p.č.1445, od odbočky u č.p 65 z kraje na obec Petrovice a
vypracování projektové dokumentace na chodník Ing. Josefem
Šarounem, Přibyslavice 100.
Po upozornění p. Makovické, že p. J. Mašek nemůže nadále
provádět vidimaci a legalizaci, změnilo zastupitelstvo své rozhodnutí z 2.
zasedání. Osobou, která bude nadále provádět vidimaci a legalizaci
bude, pokud v budoucnu nerozhodne zastupitelstvo obce jinak, pouze H.
Moudrá.

Po vyhlášení POV na rok 2007 rozhodlo zastupitelstvo
jednohlasně, že obec požádá o příspěvek na stavbu dětského hřiště.
Ing. Z. Jeřábek informoval zastupitele o průběhu jednání
předsednictva svazku obcí Zásobování vodou Okříšky. V roce 2007
dojde k navýšení ceny vodného z 24,20 Kč na 25,50 Kč bez DPH (5%).
Rovněž dojde k navýšení příspěvku z 30 kč na 35 kč za jednoho
obyvatele.
Ing. Z. Jeřábek informoval zastupitele o obdržení stavebního
povolení na opravu mostku u Novotnova mlýna. Bylo dohodnuto, že
podklady budou předány stavební firmě F.Novotný, která na stavbu
zpracuje cenovou nabídku.
Dne 21. 12. proběhne na MÚ v Třebíči jednání k vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs.
Na 2. zasedání zastupitelstva obce nebyla přesně formulována
výše odměn Bc. P. Padrnosovi, protože vykonává funkci místostarosty a
zároveň i předsedy stavební komise a nebylo přesně specifikováno, zda
mu náleží odměna za obě funkce nebo pouze za funkci významnější.
Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo, že s platností od 1. 11. 2006
bude dostávat obě odměny (za obě vykonávané funkce).
7.) Zasedání zastupitelstva obce Petrovice bylo ukončeno ve 22 hodin.

USNESENÍ č.3
ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 14.12.2006
Zastupitelstvo obce Petrovice schvaluje:
1. složení ústřední inventarizační komise a průběh inventur
k 31.12.2006,
2. rozpočtové opatření č.6 (doklady č. 10 a č. 11) a bere na vědomí
výsledek hospodaření za období 01/2006 až 11/2006,
3. návrh rozpočtu obce na rok 2007 s projednanými změnami,
4. rozpočtový výhled na období 2008 až 2012,
5. vyplacení odměny po skončení funkčního období p. J. Maškovi,
6. poplatek občanů za svoz domovního odpadu ve výši 70 Kč
měsíčně za jednu popelnici a příspěvek obce ve výši 382 Kč ročně
za jednu popelnici plus náklady na zpracování SIPO,
7. podání žádosti o dotaci z POV na stavbu dětského hřiště,
8. předání dokumentace k opravě mostku u Novotnova mlýna
stavební firmě F. Novotný,

9. vyplácení obou odměn Bc. P. Padrnosovi, tj. za vykonávání funkce
místostarosty obce i předsedy stavební komise od 1.11.2006.
Odměna za funkci předsedy stavební komise bude doplacena při
vyplacení odměn za prosinec 2006.

Ing. Zdeněk JEŘÁBEK

Bc. Petr PADRNOS
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Zapsal: Ing. Zdeněk JEŘÁBEK

