Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 18.10.2007 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny, členové zastupitelstva obce Petrovice v počtu 7.
Ověřovateli zápisu byli určeni a schváleni: Ing. Jan Kuthan a Petra Vyskočilová.
Hlasování:

Předkladatelé:

pro – 7 hlasů

proti – 0 hlasů zdržel se – 0 hlasů

Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Bc. Petr Padrnos – místostarosta obce
Helena Moudrá – účetní obce
Iva Navrkalová – MěÚ Třebíč – odbor rozvoje a investic

Schválený program zasedání:
1. kontrola usnesení č. 8 z 8. zasedání zastupitelstva obce
2. cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs – projednání vstupu do dobrovolného svazku obcí
3. rozpočtová opatření – 4. úpravy rozpočtu obce v r. 2007
4. rozpočet obce na r. 2008
5. plán zimní údržby místních komunikací
6. další organizační záležitosti
7. rozprava
8. závěr.

1.) Zasedání zahájil starosta obce Ing. Zdeněk Jeřábek. Přečetl program zasedání dle
zveřejnění a pozvánky.
2.) Kontrola usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.09.2007.
Usnesení přečetl Ing. Jeřábek.
Ing. Jeřábek informoval o postupu stavebních pracích na opravě silničního mostku a stavby
chodníku v obci. Oprava silničního mostku byla ukončena převzetím dne 17.10.2007, stavba
chodníku by měla být zahájena ještě v měsíci říjnu 2007.
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
K dalšímu bodu programu (Zřízení dobrovolného svazku obcí pro cyklostezku Jihlava –
Třebíč – Raabs) jsou pozvaní hosté – zástupci MěÚ Třebíč, aby podali případná vysvětlení
k činnosti DSO a realizaci stavby. Vzhledem k tomu, že se dosud nedostavili, rozhodl
starosta obce vyčkat na jejich příchod a projednat další bod programu tj. rozpočtové opatření
obce - 4. úpravy rozpočtu obce v r. 2007.
3.) Pí. Moudrá přečetla a zdůvodnila rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Petrovice na
r. 2007. Jedná se o účetní doklady rozpočtu č. 10 – 12. Celkové příjmy a výdaje obce se
zvyšují o 117.300,-- Kč. Jedno vyhotovení je přílohou zápisu.
4.) Bc. Padrnos přivítal hosty jednání z MěÚ Třebíč a starostu obce Přibyslavice.
Paní Navrkalová informovala o průběhu projednávání záměru vstupu do dobrovolného
svazku obcí pro yyklostezku Jihlava – Třebíč – Raabs u obcí, kterých se tato záležitost týká,
k dnešnímu dni záměr schválilo 50% obcí, o veškeré zajištění činností se bude starat
manažer – bude informovat a řídit i ostatní dotace podobného záměru pro členské obce.
Členský příspěvek: letos 3,-- Kč/obyvatele, v příštích letech 5,-- Kč/obyvatele.

Předpokládané finanční náklady obce na stavbu včetně členských příspěvků 70.000,-- Kč
celkem Stavba bude probíhat v 0. – 3. etapě., 0. etapa pro úseky, které jsou zcela
neprůchodné. Financování stavby převážně z dotací EU pro ČR ve výši 80-90% uznatelných
nákladů. Snaha získat další peníze na financování např. od rakouského partnera. Očekává
se vyhlášení 1. výzvy v nebližší době, max. budou vyhlášeny ještě dvě výzvy
v nadcházejících letech do r. 2013 pro stejný záměr.
Byla podrobně diskutována trasa cyklostezky v k.ú. obce Petrovice. Členové zastupitelstva
obce Petrovice vysvětlili nevhodnost navržené trasy po stávají místní komunikaci a
účelových komunikacích zejména z důvodu bezpečnosti a naopak vhodnost umístění trasy
cyklostezky kolem sportovního areálu v obci přes louky a les k Červenému mlýnu (pozemky
v k.ú. Petrovice u Třebíče p.č. 1422/1, 1374/2, 1374/6, 1374/5, 1314/10, 1314/12).
Zástupci MěÚ Třebíč přislíbili pomoc při projednávání změny trasy a zařazení její realizace
do 1. etapy a zajištění projektanta.
Po diskusi k danému bodu se hosté rozloučili a zasedací místnost opustili. Pí. Navrkalová se
vrátila a upozornila na vodu na chodbě v přízemí budovy. Zasedací místnost opustil Bc. Petr
Padrnos a Helena Moudrá, aby zjistili příčinu vody na chodbě. Bylo zjištěno, že voda vytéká
z prostor MŠ a zatopila všechny prostory využívajících MŠ k výchově a potřebám dětí
s výiímkou výdejny jídla.
Důvodem byla vytékající voda z vnitřního rozvodu vody pro jednu z nádrží splachovadla
dětského WC, kde napojení přívodní hadice vyrazil tlak vody.
Starosta zasedání zastupitelstva v 19:45 hod přerušil a ihned bylo zahájeno odstraňování
vzniklých následků a zajištění minimalizace škod na majetku.
Ve 22.05 hod bylo navrženo v přerušeném zasedání pokračovat.
Hlasování:
pro – 7 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
Přerušené zasedání zastupitelstva obce Petrovice bylo opětovně zahájeno starostou obce ve
22.15 hod.
5.) Návrh rozpočtu v podrobném členění přednesl Ing. Jeřábek, doplňující informace
poskytla pí. Moudrá.
Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů v částce 7.777.400,-- Kč.
Do návrhu rozpočtu byl převeden celý předpokládaný zůstatek finančního hotovosti na
běžném účtu obce i termínovaném vkladu obce.
Při sestavování rozpočtu na rok 2008 nebyla obci známá skutečnost nákladů na investiční
akci „Stavební úpravy objektu OÚ a MŠ v obci Petrovice, zlepšení tepelně technických
vlastností objektu“. Dle zpracovaného podrobného rozpočtu a určení nezpůsobilých výdajů
pro dotaci činí vlastní podíl nákladů celkem 770.400,-- Kč. V návrhu rozpočtu OdPa 6171 –
Činnost vnitřní správy, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby je uvedena částka 500.000,-- Kč.
Zvýšení těchto rozpočtovaných nákladů bude kryto snížením nákladů u OdPa 2212 – Silnice,
pol. 5171 – Oprava a údržba ve výši 270.400,-- Kč. Zde činí rozpočtovaná částka po úpravě
3.913.100,-- Kč.
Sestavený návrh rozpočtu i schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
6.) Ing. Jeřábek přečetl Nařízení č. 1/2007, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty
odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a
vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňování sněhu a náledí na území obce Petrovice. Podrobně vysvětlil Článek 4.
Jedno vyhotovení je přílohou zápisu.
7.) Organizační záležitosti
• Pí. Moudrá informovala o vyhlášeném grantovém programu z Fondu Vysočiny „Líbí se nám
v knihovně 2007“. Seznámila přítomné s cílem programu a ekonomickými kritérii a

doporučila členům zastupitelstva schválení podání do této výzvy za účelem zlepšení
vybavení prostor knihovny v budově č.p. 68 počítačovými stoly a regály.
• Pí. Moudrá informovala o zjištěném pochybení v uvádění názvu vlastní příspěvkové
organizace, IČO: 70982996. Organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny, kterou
vydala obec Petrovice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 05.09.2002 ke dni
01.01.2003. Ve zřizovací listině je uveden název: Mateřská škola Petrovice, příspěvková
organizace. Příspěvkové organizace jsou registrované Krajským soudem v Brně zápisem
do obchodního rejstříku. Na základě Usnesení č. F 24093/2002 Pr 505/1ze dne 09.01.2003
byla příspěvková organizace zapsaná takto: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč,
příspěvková organizace. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání a rozhodnutí
nabylo právní moci. Organizace je povinna uvádět tento registrovaný název a proto je třeba
schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny a zajištění změny v zápisu rejstříku škol.
• Ing. Jeřábek informoval o dopisu, který obdržela obec Petrovice prostřednictvím své emailové pošty od přednosty ORL oddělení nemocnice Třebíč, MUDr. Václava Vacka,
kterým informuje o pravděpodobném redukování provozu na tomto oddělení od příštího
roku.
8.) Rozprava: nebyly vzneseny žádné další podněty a požadavky ani připomínky.

9.) Zasedání zastupitelstva obce Petrovice bylo ukončeno starostou obce ve 23.35 hodin.

Zapsala: Helena Moudrá

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

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

....................................
ověřovatel zápisu
Ing. Jan KUTHAN

…….............................
ověřovatel zápisu
Petra VYSKOČILOVÁ

