Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 18.09.2007 v 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny, členové zastupitelstva obce Petrovice v počtu 9.
Při zahájení zasedání přítomno 8 členů zastupitelstva obce Petrovice, ing. Kuthan přišel v průběhu
čtení usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce – bod 1 schváleného programu zasedání.

Ověřovateli zápisu byli určeni a schváleni: Jiří Března a Pavel Brabec.
Hlasování:

Předkladatelé:

pro – 7 hlasů

proti – 0 hlasů zdržel se – 1 hlas

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

Schválený program zasedání:
1. kontrola usnesení č. 7 ze 7. zasedání zastupitelstva obce
2. schválení zadání územního plánu obce Petrovice vč. vyhodnocení stanovisek, podnětů a
připomínek k návrhu zadání
3. schválení zhotovitele stavby „Chodník v obci Petrovice“
4. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice
5. rozpočtová opatření – 3. úpravy rozpočtu obce v r. 2007
6. operační program ŽP – 1. výzva SFŽP – prioritní osa 3, bod 3.2.1 – realizace úspor
energie
7. majetkoprávní záležitosti
8. další organizační záležitosti
9. rozprava
10. závěr.

1.) Zasedání zahájil starosta obce Ing. Zdeněk Jeřábek. Přečetl program zasedání dle
zveřejnění a pozvánky. Navrhl rozšíření programu a zařazení dalšího bodu – projednání
rozpočtového opatření č. 3.
2.) Kontrola usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.07.2007
proběhla bez připomínek. Usnesení přečetl Ing. Jeřábek.
3.) Bc. Padrnos informoval o podaných stanoviscích, podnětech a připomínkách k Návrhu
zadání územního plánu obce Petrovice u pořizovatele dle § 6 zák. č. 183/2006 Sb. – MěÚ
Třebíč a o dalším postupu při zpracování dokumentace územního plánu.
Byla diskutována připomínka Městyse Okříšky ve věci budoucího dopravního řešení – studie
přeložení silnice II/40510 z Přibyslavic směrem k napojení na silnici II/405 a umístění
komunikace na k.ú. obce Petrovice u Třebíče.
Dále informoval o možnosti a podmínkách podání žádosti ke Krajskému úřadu kraje
Vysočina na poskytnutí dotace obci na zhotovení územního plánu.
Jedno vyhotovení Návrhu zadání územního plánu obce Petrovice je přílohou zápisu.
4.) Bc. Padrnos informoval o výsledku podaných nabídek na zhotovitele stavby „Chodník
v obci Petrovice“. Nabídku odevzdaly v termínu tři firmy. Otevírání obálek proběhlo dne
08.08.2007. Informoval o zdržení vydání stavebního povolení. Zdržení je způsobeno
změnou majitele nemovitosti č.p. 34. Nový majitel p. Šnobl je účastníkem řízení a má ke

stavbě připomínky. S panem Šnoblem bude nadále jednáno, vydání stavebního povolení je
v kompetenci stavebního úřadu Městyse Okříšky. Uzavření smlouvy o Dílo záleží na vydání
stavebního povolení a jeho nabytí právní moci.
Jedno vyhotovení Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek je přílohou zápisu.
5.) Pí. Moudrá požádala o schválení použití zůstatku ve výši 47.407,89 Kč rezervního fondu
(SÚ 914 k 30.06.2007) Mateřské školy Petrovice, příspěvkové organizace. Prostředky budou
použity na úhradu vybavení prostor nábytkem po dokončených stavebních úpravách.
Při sestavování rozpočtu na rok 2007 nebyla obci - zřizovateli ani samotné organizaci známá
skutečnost, která si vyžádala akutní provedení stavebních úprav ještě v roce 2007 (viz. zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Petrovice ze dne 15.02.2007) a s tím souvisejí zvýšené náklady
hrazené organizací z provozních finančních prostředků.
6.) Pí. Moudrá přečetla a zdůvodnila rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce Petrovice na
r. 2007. Celkové příjmy a výdaje obce se zvyšují o 119.500,-- Kč. Jedno vyhotovení je
přílohou zápisu.
7.) Bc. Padrnos informoval o výsledku energetického auditu zpracovaného na budovy č.p. 68
(budova OÚ+MŠ) a č.p. 105 (kulturní dům) v obci Petrovice. Zároveň informoval o
operačním programu ŽP – 1. výzva SFŽP – prioritní osa 3, bod 3.2.1 – realizace úspor
energie. Na základě těchto výsledků doporučuje vedení obce členům zastupitelstva obce
schválit záměr podání žádosti do tohoto programu na opatření u budovy č.p. 68 v plném
rozsahu dle doporučení uvedeného v energetickém auditu (výměna oken a vchodových
dveří, celkové zateplení fasády budovy a zateplení stropu ve 2. patře OÚ). Zpracování
žádosti a její předání na SFŽP prostřednictvím krajského pracoviště SFŽP provede p. Ing.
Miroslav Kabelka, Moravské Budějovice.
8.) Majetkoprávní záležitosti
• Pí. Moudrá informovala o návrhu společnosti ASEKOL s.r.o., Praha 4, IČO: 27373231, o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilních svozů nebezpečných
odpadů. Vysvětlila systém provozování a úhrady mobilních svozů nebezpečných odpadů.
Ing. Kuthan upozornil, že je třeba lépe informovat občany o povinnosti prodejců zpětného
odběru elektrozařízení.
• Ing. Jeřábek přečetl informaci Divadla Spejbla a Hurvínka o reklamní akci „Hurvínkův
dřevák“.
• Ing. Jeřábek přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.
627/15, 1438/1, 165 v k.ú. Petrovice u Třebíče, pro společnost E.ON Distribuce, a.s., ke
stavbě Petrovice, venkovní vedení Vd 110 kV 504 Řípov – Kosov.
• Ing. Jeřábek informoval o podané žádosti na Katastrální úřad pro Vysočinu, Jihlava, o
bezúplatný převod výpočetní techniky – 3 ks PC z r. pořízení 1999 pro místní knihovnu.
9.) Organizační záležitosti
• Ing. Jeřábek informoval o nabídce pana Tomáše Kloudy, trvale bytem Přibyslavice 175, o
zajišťování zimní údržby místních komunikací v obci Petrovice a o nutnosti zpracování
operačního plánu zimní údržby.
• Ing. Jeřábek informoval o obecně závazné vyhlášce městyse Okříšky č. 3/2007, která
umožňuje volný pohyb psů bez vodítka a náhubku. Dle přílohy je jedno z míst na k.ú.
Okříšky i podél spojovacího chodníku Petrovice – Okříšky, který byl vybudován zejména za
účelem zajištění bezpečného komunikačního spojení pro žáky docházejících do ZŠ
Okříšky.
• Pí. Moudrá informovala o zajištění dodání vč. dovozu obědů na OÚ pro občany
v Petrovicích ze Základní školy a mateřské školy v Heralticích, okres Třebíč, příspěvkové
organizace, IČO: 70881600.

• Ing. Jeřábek navrhl kontrolnímu výboru prověření stavu veřejného osvětlení v obci a podání
krátké zprávy včetně návrhu opatření a náprav – termín do 15.10.2007.
• Pí. Moudrá informovala o možnosti zvýšení kapacity Mateřské školy Petrovice. Vzhledem
k provedeným stavebním úpravám a po projednání s KHS kraje Vysočina je kapacita MŠ
30 žáků, dříve 20 žáků. Školy a školská zařízení, jejich účel a kapacita je evidován
v rejstříku škol a školských zařízení. Jejich evidenci vede krajský úřad. Žádost o změny lze
podat do 30. září. Vzhledem k situaci, že k docházce je nyní přihlášeno 24 žáků, zvýšení
kapacity nemá vliv na výši příspěvku organizaci ze strany zřizovatele a zvýšení nákladů na
hrubé mzdy a odvodů se mzdami souvisejících (zvýšení úvazků 1. pedagogické a 1.
nepedagogické pracovnice o 0,1) bude kryt úpravou dotace ze státního rozpočtu,
doporučuje účetní organizace schválení a podání žádosti, s termínem změny od
01.10.2007.
• Ing. Jeřábek požádal o posouzení záměru vánoční výzdoby obce. Osvětlena by byla
kaplička v obci a jedna túje před okny do ulice u mateřské školy v Petrovicích.
• Ing. Jeřábek informoval o nutnosti tvorby rozpočtu obce na r. 2008 a jeho projednání již
v říjnu 2007, požádal členy zastupitelstva, aby případné podněty k rozpočtu popř.
rozpočtovému výhledu, předložili na OÚ účetní obce pí. Moudré co nejdříve.
10.) Rozprava:
p. Antonín Vyskočil st., trvale bytem Petrovice 1: požádal o posouzení technického stavu a
záměru komunikace k č.p. 38.

11.) Zasedání zastupitelstva obce Petrovice bylo ukončeno starostou obce ve 21.05 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

....................................
Ing. Zdeněk JEŘÁBEK
starosta

....................................
Bc. Petr PADRNOS
místostarosta

....................................
ověřovatel zápisu
Jiří BŘEZNA

…….............................
ověřovatel zápisu
Pavel BRABEC

