Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 19.07.2007 v 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny, členové zastupitelstva obce Petrovice v počtu 6.
Ověřovateli zápisu byli určeni a schváleni: Jana Solařová a Josef Mašek.
Předkladatelé:

Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Bc. Petr Padrnos – místostarosta obce
Helena Moudrá – účetní obce
Iva Navrkalová – Městský úřad Třebíč

Schválený program zasedání:
1. kontrola usnesení č. 6 z 6. zasedání zastupitelstva obce
2. cyklostezka Jihlava – Třebíč - Raabs
3. zpráva o hospodaření obce Petrovice za I. pololetí r. 2007
4. rozpočtová opatření – 2. úpravy rozpočtu obce v r. 2007
5. majetkoprávní záležitosti
6. další organizační záležitosti
7. rozprava
8. závěr.
1.) Kontrola usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.05.2007
proběhla bez připomínek. Usnesení přečetl Ing. Jeřábek.
2.) Bc. Padrnos informoval o účasti na jednání týkající se projektu „Cyklostezka Jihlava –
Třebíč – Raabs“, jejíž trasa je navržena i přes k.ú. obce Petrovice u Třebíče.
Pí. Navrkalová informovala o způsobu dalšího financování stavby, vzniku nového právního
subjektu – DSO, o způsobu financování stavby i údržby předmětné cyklostezky.
Vysvětlila podstatu a důvod uzavření Smlouvy o převodu investorství mezi statutárním
městem Jihlava a jednotlivými obcemi na trase cyklostezky.
Byla diskutována vhodnost a účelnost vedení trasy přes k.ú. Petrovice u Třebíče dle
předložené celkové situace stavby a případná účelnost vynaložených finančních prostředků
obce z hlediska krátkodobého i dlouhodobého závazku obce.
Po podání informací paní Navrkalová svoji účast na zasedání zastupitelstva obce ukončila.

3.) Pí. Moudrá přečetla zprávu o hospodaření obce za období 01.01.2007 – 30.06.2007.
Jedno vyhotovení je přílohou zápisu.
4.) Pí. Moudrá přečetla a zdůvodnila rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Petrovice na
r. 2007. Jedno vyhotovení je přílohou zápisu.
5.) Majetkoprávní záležitosti
• Dne 21.05.2007 požádal pan Pavel Nováček, Petrovice č.p. 115 o odprodej pozemku p.č.
40/2 – st.pl. v k.ú. Petrovice u Třebíče. Na základě usnesení ZO č. 6 ze dne 24.5.2007 byl
zveřejněn záměr prodeje pozemku p.č. 40/2 - st.pl. v k.ú. Petrovice u Třebíče o výměře 190
m2. Záměr byl zveřejněn od 13.06.2007 do 19.07.2007.
O pozemek projevil zájem i pan Tomáš Kobylarz, Petrovice č.p. 24. Žádost byla podána
dne 13.6.2007 – informace podal Ing. Jeřábek.
Bc. Padrnos přednesl možná řešení – obálková metoda prodeje nebo rozdělení pozemku
na dvě části a začlenění těchto rozdělených pozemků k pozemkům ve vlastnictví žadatelů.

Prioritou pro prodej pozemku bylo účelné využití těchto pozemků – rozšíření stavebního
pozemku p. Nováčka a zajištění přístupu k nemovitosti p. Kobylarze. Žadatelé s rozdělením
pozemku souhlasí. Navrhnutá cena k prodeji pozemku je 150,-- Kč/m2. Kupující zajistí
vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku a uhradí náklady spojené
s registrací smlouvy u Katastrálního úřadu Vysočina, pracoviště Třebíč.
Po schválení usnesení zastupitelstva obce Petrovice k této záležitosti p. Nováček i
p. Kobylarz ukončili svoji účast na zasedání zastupitelstva obce.

• Ing. Jeřábek přečetl žádost ze dne 22.06.2007 DSO Zásobování vodou se sídlem
v Okříškách o odložení bezúročné splátky půjčky poskytnuté ve výši 60.000,-- Kč na
základě smlouvy ze dne 20.11.2002 a splatné do 31.12.2007. Termín pro splátku půjčky je
navržen do 30.09.2010. Byla posouzena finanční situace obce a činnost DSO.
6.) Organizační záležitosti
• Ing. Jeřábek přečetl zápis z jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Zásobování
vodou se sídlem v Okříškách. Zápis je přílohou tohoto zápisu.
• Ing. Jeřábek přednesl dopis doručený dne 13.06.2007 ke Smlouvě obcí a měst proti
daňové diskriminaci se žádostí o podporu a seznámil přítomné s obsahem Smlouvy obcí a
měst proti daňové diskriminaci. Stručně vysvětlil podstatu rozdělování daňových příjmů.
Bylo předloženo celé znění Smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci včetně seznamu
zakládajících obcí a měst.
• Ing. Jeřábek seznámil členy zastupitelstva obce s průběhem přípravy stavby Chodníku
v obci Petrovice.
Den 25.07.2007 je termín pro odevzdání nabídek na dodavatele stavby. Navrhl složení
komise pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek. Navrženi byli Bc. Petr Padrnos,
Antonín Krejčí, Petra Vyskočilová.
• Bc. Padrnos informoval o průběhu přípravy územního plánu obce Petrovice. V současné
době je připraven návrh Zadání. Podněty a připomínky lze uplatnit do 31. července 2007.
• Ing. Jeřábek informoval o programu Leader a účasti na jednání místní akční skupiny
Podhorácko o.p.s.
• Ing. Jeřábek informoval o stavu některých úseků místních komunikací v obci a o nutnosti
provedení oprav ještě v roce 2007.
7.) Rozprava: žádné další připomínky nebyly vzneseny a projednávány.
Byl navržen termín konání příštího zasedání zastupitelstva obce Petrovice – třetí čtvrtek
v měsíci září a oznámeny některé projednávané body (zimní údržba komunikací a vánoční
výzdoba obce), členové zastupitelstva obce byli požádáni o posouzení situace a předložení
návrhů k těmto bodům.
8.) Zasedání zastupitelstva obce Petrovice bylo ukončeno starostou obce ve 21.45 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá
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