Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 24.05.2007 v 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny, členové zastupitelstva obce Petrovice v počtu 9.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Antonín Krejčí a Petra Vyskočilová.
Předkladatelé:

Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Bc. Petr Padrnos – místostarosta obce
Helena Moudrá – účetní obce

Schválený program zasedání:
1. kontrola usnesení č. 5 z 5. zasedání zastupitelstva obce
2. zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
3. schválení výsledku inventarizace a hospodaření obce za rok 2006
4. schválení výsledku inventarizace a hospodaření příspěvkové
organizace Mateřská škola Petrovice za rok 2006
5. rozpočtová opatření – 1. úpravy rozpočtu obce v r. 2007
6. stavební úpravy MŠ Petrovice – schválení zhotovitele stavby
7. zpráva o stavu veřejného pořádku v územním obvodu OO PČR Okříšky
8. další organizační záležitosti
9. rozprava
10. závěr.
1.) Kontrola usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.03.2007
proběhla bez připomínek. Usnesení přečetl Ing. Jeřábek.
2.) Dne 23.03.2007 proběhlo na OÚ Petrovice přezkoumání hospodaření obce Petrovice za
rok 2006. Přezkoumání provedl Ing. Karel Cejpek, Znojmo, auditor č. osvědčení 0313.
Zprávu přečetl Ing. Jeřábek a je přílohou tohoto zápisu.
3.) Pí. Moudrá přečetla celkový zápis o provedené inventarizaci veškerých aktiv a pasiv
organizace obce Petrovice k 31.12.2006. Jedno vyhotovení je přílohou zápisu.
4.) Pí. Moudrá přečetla celkový zápis o provedené inventarizaci veškerých aktiv a pasiv
organizace Mateřská škola Petrovice, příspěvková organizace a výkaz zisků a ztrát této
organizace k 31.12.2006. Jedno vyhotovení je přílohou zápisu.
5.) Pí. Moudrá přečetla a zdůvodnila rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Petrovice na r.
2007. Jedno vyhotovení je přílohou zápisu.
6.) Bc. Padrnos přečetl protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele stavebních
úprav MŠ Petrovice ze dne 24.4.2007.
Ing. Kuthan vznesl dotaz na výši smluvní sankce při nedodržení termínu dokončení. Dle
návrhu smlouvy pro zhotovitele stavby je sazba stanovena ve výši 0,5% z každého i
započatého dne prodlení. Pan Mašek upozornil na instalaci filtračního zařízení z důvodu
civilní ochrany obyvatelstva v prostorách MŠ a doporučil prověření na HZS Jihlava, zda je
možné toto zařízení demontovat.

7.) Ing. Jeřábek přečetl Zprávu o stavu veřejného pořádku a vývoje kriminality v územním
obvodu působnosti OO PČR Okříšky ze dne 19.04.2007. Zpráva je přílohou zápisu.
8.) Další organizační záležitosti
• Pí. Moudrá přednesla stav hospodaření na OdPa 2321 – Odvádění odpadních vod
(kanalizace) v obci v r. 2006, na základě tohoto byla stanovena platba za stočné ve výši
0,50 Kč/m3.
• Bc. Padrnos seznámil přítomné s problematikou kanalizace v obci – není vyřízeno povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, není dokumentace skutečného stavu
kanalizace v obci.
• Ing. Jeřábek přečetl zápisy z jednání valných hromad dobrovolných svazků obcí „Skládka
TKO“ Třebíč a „Zásobování vodou“ Okříšky. Zápisy jsou přílohou tohoto zápisu.
• Bc. Padrnos požádal ZO o vydání Souhlasu s uzavřením smlouvy zakládající právo provést
stavbu s krajem Vysočina pro stavbu chodníku a zpomalovacích pruhů v obci Petrovice.
Současně informoval o stavu přípravy investiční akce. Je zpracovaná projektová
dokumentace, zajišťují se vyjádření účastníků řízení, aby mohl být vydán souhlas
s ohlášením stavby. Budou osloveny stavební firmy ke zpracování nabídek na provedení
stavby. Předpokládané zahájení stavby bude pravděpodobně v září 2007.
Byla předložena projektová dokumentace uvedené stavby k nahlédnutí.
P. Mašek upozornil na nosnost požární nádrže.
P. Kuthan upozornil na hloubku uložení vedení plynu k jeho nemovitosti.
• Pí. Moudrá informovala o probíhající komplexní deratizaci kanalizace v obci Petrovice.
Deratizace byla zahájena 02.05.2007.
• Ing. Jeřábek přednesl návrh platby za službu komerčních hlášení a přehled hlášení, která
budou od platby osvobozena. Byla navržena platba 20,-- Kč. Jiří Března navrhl platbu 50,-Kč. Interní směrnice je přílohou zápisu.
• Ing. Jeřábek informoval o výsledku grantového programu z Fondu Vysočina na „Systém
sběru a třídění odpadů 2007“. Obci Petrovice nebyl grant přidělen.
Ze stávajícího místa na tříděný odpad budou kontejnery ve vlastnictví obce přemístěny
sportovnímu areálu Petrovice a to v počtu dva na PET a jeden na barevné sklo.
• Ing. Jeřábek přednesl návrh interní směrnice pro prodej a nákup nemovitého majetku obce.
Interní směrnice je přílohou zápisu.
• Ing. Jeřábek seznámil přítomné s žádostí o odprodej části pozemku p.č. 10/1 - ost. pl v k.ú.
Petrovice u Třebíče pí. Součkové. Jedná se o výměru 80 m2 nově označenou p.č. 10/9 –
ost.pl. (dle GP č. 271-74/2005) Záměr byl projednán na jednání ZO dne 12.10.2006, po té
byl zveřejněn. Zastupitelstvo obce jednohlasně potvrdilo dokončení tohoto záměru, prodej
pozemků za cenu 75,-- Kč/m2 a uhrazení souvisejících nákladů a poplatků pí. Součkovou.
• Ing. Jeřábek přečetl žádost pana Pavla Nováčka, Petrovice č.p. 115, o odprodej pozemku
p.č. 40/2- st.pl. v k.ú. Petrovice u Třebíče Jedná se o pozemek o výměře 190 m2. Proběhla
krátká diskuse o účelnosti prodeje, bylo rozhodnuto záměr prodeje zveřejnit.
• Pí. Moudrá přednesla dodatek č. 2 směrnice o oběhu účetních dokladů. Směrnice se týká
využití internetové služby přímého bankovnictví Moje Banka. Tento dodatek č. 2 je přílohou
zápisu.
• Ing. Jeřábek přednesl návrh rozšíření úředních hodin OÚ a seznámil přítomné s pracovní
dobou zaměstnance OÚ. Rozpis je přílohou zápisu.
• Ing. Jeřábek seznámil přítomné s dopisem Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,
kterým informovala o nákupu nového zdravotnického přístroje. Obec Petrovice přispěla v r.
2006 ze svého rozpočtu částkou 20.000,-- Kč.
• Ing. Jeřábek seznámil přítomné s žádostí Diakonie Broumov o uspořádání veřejné sbírky
použitého šatstva. Vzhledem ke skutečnosti, že sbírka probíhá každou poslední sobotu
v měsíci v Okříškách, nebyl požadavek o uspořádání přímo v obci akceptován, ale bude
více propagována informace o možnosti odevzdání použitého šatstva v Okříškách.
• Pí. Moudrá informovala o vyhlášení grantového programu z Fondu Vysočina na Veřejně
přístupný internet. Jedná se o zřízení nového místa veřejně přístupného místa k internetu

v kanceláři OÚ. Bc. Padrnos připomněl, že počítač v místní knihovně je zastaralý, jedná se
o počítač, který byl užívaný pro potřeby OÚ a poté byl přemístěn do knihovny.
• Pí. Moudrá informovala o povinnosti zajištění přezkumu hospodaření obce za rok 2007
v termínu do 30.06.2007 a o možnostech zajištění. O způsobu je nutné informovat Krajský
úřad kraje Vysočina.
Doporučila uzavření smlouvy s Ing. Karlem Cejpkem, Znojmo, auditor č. 0313.
• Pí. Moudrá informovala o možnostech získání dotace na náklady spojené s přezkumem
hospodaření obce Petrovice za rok 2006. Jedná se o částku 5.000,-- Kč.

9.) Rozprava: žádné další připomínky nebyly vzneseny a projednávány.
10.) Zasedání zastupitelstva obce Petrovice bylo ukončeno ve 21.15 hodin.

Zapsala: Moudrá Helena

