Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 15.2.2007 v 18:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu
Přítomni dle prezenční listiny
Program jednání:
Ověřovateli zápisu byli určeni J. Března a J. Mašek.
Schválený program zasedání:
1. kontrola usnesení č.3 z 3. zasedání zastupitelstva obce
2. investiční záměry v letošním roce
3. další organizační záležitosti
4. rozprava
5. závěr.
1.) Kontrola usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 14.12.2006 proběhla bez připomínek.
2.) Z.Jeřábek podal zprávu o průběhu investičních akcí, naplánovaných
na letošní rok:
• Oprava mostku u Novotnova mlýna. Majitel stav. firmy Fr. Novotný
prověřil realizovatelnost akce. Pro zabetonování základu pilíře bude
nutno na cca 24 hodin zastavit vodu v náhonu a co nejvíce náhon
vypustit. Akci bude realizovat na jaře.
• Prodloužení inženýrských sítí od č.p. 133. Projektová dokumentace a
příprava stavebního povolení byla zadána firmě VESAS. Po zpracování
projektové dokumentace budou obeslány firmy a provedeno
zjednodušené výběrové řízení.
• Výstavba chodníku od č.p. 132 k veřejné telefonní stanici. Zpracování
projektové dokumentace bylo zadáno Ing. Šarounovi, Přibyslavice 100.
Společně s chodníkem budou vybudovány i dva zpomalovací retardéry.
Jeden bude před křižovatkou u č.p. 1, druhý (veliký s přechodem na
vyvýšené části) bude umístěn před č.p.6. Současně bude doplněno i
příslušné svislé dopravní značení.
• Na základě zprávy KHS o nevyhovujícím stavu výdejny stravy a
sociálního zařízení v mateřské škole byla zpracována projektová
dokumentace na stavební úpravy, které by odstranily zjištěné
nedostatky. Jednohlasně bylo odsouhlaseno, že všechny stavební
úpravy budou provedeny najednou v době letních prázdnin. Na základě
zpracované dokumentace budou poptány firmy a provedeno
zjednodušené výběrové řízení.

• Vybudování dětského koutku ve sportovním areálu. Celá akce bude
dodána jako celek. Na realizaci stavby byla poptána firma Zednictví
Vávra, která předloží návrh ceny stavby. Na akci byla podána žádost
z programu obnovy venkova. Stavba musí být zahájena co nejdříve na
jaře a dokončena do poloviny května 2007.
• Začátkem roku byl zjištěn špatný stav obrubníků na spojovacím
chodníku Petrovice Okříšky. Posuv obrubníků je zřejmě způsoben
motorovými vozidly a traktory, které chodník využívají místo silnice. Aby
se zamezilo vjíždění těchto vozidel na chodník, budou obě strany
opatřeny uzamykatelným sloupkem, které by vjíždění vozidel na
chodník měly zabránit. Tato akce byla zastupiteli schválena, za
předpokladu, že konkrétní provedení sloupků bude v souladu se všemi
bezpečnostními požadavky na místní komunikace.
• Byla prozkoumána možnost zpracování Územního plánu obce.
Nabídku na zpracování územního plánu podaly dvě firmy: ing. Arch.
Ladislav Brožek, Brno za cca 135 tisíc Kč a ing. Marie Psotová, Studio
P Žďár nad Sázavou za cca 362 tisíc Kč. Zastupiteli bylo schváleno
zadání zpracování územního plánu firmě ing. Arch. Ladislav Brožek,
Brno. Na zpracování územního plánu obce je možno získat dotaci ve
výši 70% nákladů akce. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo
předložení žádosti o tuto dotaci.
3.) Další organizační záležitosti:
• Na základě vyhlášky 614/2006 Sb. došlo ke zvýšení maximálních
odměn, které mohou být poskytnuty neuvolněným členům
zastupitelstva. Po krátké diskusi schválilo zastupitelstvo výši odměn
v částkách, které byly stanoveny na 2. jednání zastupitelstva obce.
• Vydáním nového stavebního zákona byly značně omezeny pravomoci
stavební komise obce. Vzhledem k tomu zastupitelstvo obce schválilo
zrušení stavební komise od 1. 3. 2007.
• Vzhledem k tomu, že na běžném účtu je značné množství finančních
prostředků, které nebudou v nejbližším období využity, schválilo
zastupitelstvo obce převod částky 1 000 000 Kč z běžného účtu na
termínovaný vklad.
• Při změnách smluvních podmínek s Komerční bankou v listopadu 2007
bylo nabídnuto obci několik návrhů na zlepšení operací s účtem obce.
Mezi nimi byl i návrh na zřízení elektronického bankovnictví a možnost
výběru hotovosti z bankomatů platební kartou. Zastupitelstvo obce
schválilo zavedení možnosti elektronických operací na účtu obce 6
hlasů pro) a rozhodujícím hlasem starosty i zřízení platební karty pro
výběr hotovosti z peněžních bankomatů.

• Účetní pracovnice obce navrhla změnu směrnic o oběhu účetních
dokladů. Změna se týká číslování vlastními číselnými řadami. Návrh
této změny je založen ve složkách týkajících se finančních a účetních
operací obce. Zastupitelstvo obce tento dodatek č. 1 směrnic o oběhu
účetních dokladů schválilo.
• David Kučera nabídl obci ke koupi zahradu za svou stodolou. Jedná se
o zahradu p.č. 1125/1 a část meze s tarasem 10/2. Zastupitelstvo obce
schválilo koupi obou pozemků p.č 10/2 a p.č. 1125/1 za cenu 100 Kč
za m2.
• Manželé Janíkovi požádali o odprodej obecních pozemků p.č. 119/11 a
p.č. 119/2. . Zastupitelstvo obce tento odprodej neschválilo. Hlavním
důvodem je, že přes pozemky vede stará komunikace od mlýna na
Petrovice, která je neustále využívána. Sousední pozemek p.č. 119/1 je
sice také obecní, ale je v místech možné cesty nesnadno průchodný.
Odprodejem pozemků p.č 119/11 a p.č. 119/12 by vzniklo nebezpečí,
že bude tato cesta přes soukromý pozemek znemožněna. Manželům
Janíkovým samozřejmě nebude bráněno přes tyto pozemky nadále
vjíždět na jejich nemovitosti.
• Z.Jeřábek přednesl zprávu České školní inspekce z inspekční návštěvy
Mateřské školy Petrovice.
• Z.Jeřábek přednesl zprávu z výroční valné hromady svazku obcí
„Zásobování vodou Okříšky“. Nejdůležitějšími body zprávy je zvýšení
ceny vody na 25,20 Kč za m3 bez DPH a poplatku svazku na 35 Kč za
jednoho obyvatele.
• Z.Jeřábek informoval zastupitele o zprovoznění nových internetových
stránek obce www.petroviceutrebice.cz. Nová elektronická adresa obce
je obec@petroviceutrebice.cz.
• Z.Jeřábek přednesl návrh na obsazení místa pracovnice obecního
úřadu a soubor činností, které by zajišťovala. Na obsazení tohoto místa
byla vytipována paní Helena Moudrá. Možnost tohoto zaměstnání s ní
byla detailně projednána a ona s nabídnutým místem souhlasí.
Prakticky to znamená uzavřít s H.Moudrou novou pracovní smlouvu s
plným pracovním úvazkem. Tento postup zastupitelé obce jednohlasně
odsouhlasili.
• Z. Jeřábek seznámil zastupitele s grantovými programy kraje Vysočina,
vyhlášenými v letošním roce v oblasti informačních technologií.
Zastupiteli bylo schváleno podání žádosti o grantový program Veřejně
přístupný internet IV.
• Na obecní úřad přišel dopis od SMO (Svaz měst a obcí) s prezentací
sdružení a možností vstoupit do sdružení. Po seznámení se s
prezentací se zastupitelé shodli, že Petrovice do Svazu měst a obcí
nevstoupí.

• Zastupitelé obce byli seznámeni s požadavkem na příspěvek pro
Oblastní charitu Třebíč. Po krátké diskusi nebyl požadavek Oblastní
charity Třebíč akceptován.
4.) Rozprava:
• A.Krejčí upozornil na zhoršenou funkčnost obecního rozhlasu. Bylo
dohodnuto, že na jaře bude funkčnost rozhlasu prověřena a na základě
tohoto prověření bude objednána případná oprava.
• J. Kuthan požádal zastupitele o řešení osvětlení k novým barákům
směrem na Nové Petrovice. Bylo dohodnuto, že při nejbližší opravě
osvětlení bude rozsvíceno poslední stávající světlo, které by mělo
osvětlení k novým domům zajistit.
5.) Zasedání zastupitelstva obce Petrovice bylo ukončeno ve 20 hodin
15 minut.

