USNESENÍ č.6
ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 24.05.2007
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření obce za r. 2006, neukládá žádná nápravná opatření,
výsledek hospodaření r. 2006 činil přebytek 1.825.474,95 Kč
2. schvaluje výsledek inventarizace za rok 2006 obce Petrovice a celkový
převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (SÚ 933) ve výši
5.485.094,11 Kč
3. schvaluje výsledek inventarizace a výsledek hospodaření za rok 2006
vlastní příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, celý výsledek
hospodaření ve výši 20.402,09 Kč bude převeden do rezervního fondu
organizace
4. schvaluje rozpočtové opatření č. 1 obce Petrovice
5. schvaluje zhotovitele stavby pro stavební úpravy MŠ pana Bohuslava
Vávru, Budíkovice 11, a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo
6. bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku a vývoje kriminality
v územním obvodu působnosti OO PČR Okříšky ze dne 19.04.2007
7. schvaluje cenu pro platbu za odvádění odpadních vod kanalizací v obci (tzv.
stočné) ve výši 0,50 Kč/m3
8. bere na vědomí informaci o nedořešeném stavu kanalizace v obci
9. bere na vědomí zápisy z jednání valných hromad dobrovolných svazků obcí
„Skládka TKO“ Třebíč a „Zásobování vodou“ Okříšky
10. souhlasí s vydáním Souhlasu s uzavřením smlouvy zakládající právo
provést stavbu s krajem Vysočina pro stavbu chodníku a zpomalovacích
pruhů v obci Petrovice
11. bere na vědomí informaci o probíhající komplexní deratizaci kanalizace
v obci
12. schvaluje platbu 20,-- Kč za komerční hlášení místním rozhlasem v obci a
soupis hlášení osvobozených od platby
13. bere na vědomí výsledek grantového programu z Fondu Vysočina na
„Systém sběru a třídění odpadů 2007“, souhlasí s přemístěním kontejnerů
ke sportovnímu areálu Petrovice a to v počtu dva na PET a jeden na barevné
sklo
14. schvaluje návrh interní směrnice pro prodej a nákup nemovitého majetku
obce
15. schvaluje odprodej části pozemku p.č. 10/1 – ost.pl. v k.ú. Petrovice u
Třebíče o výměře 80 m2 paní Marii Součkové, Petrovice č.p. 20, za cenu 75,Kč/m2 a uhrazení souvisejících nákladů a poplatků paní Součkovou
16. schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 40/2- st.pl. v k.ú. Petrovice u
Třebíče o výměře 190 m2 a ukládá OÚ zveřejnění tohoto záměru
17. schvaluje dodatek č. 2 směrnice o oběhu účetních dokladů
18. schvaluje úřední hodiny OÚ Petrovice
19. bere na vědomí informaci Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, o
nákupu nového zdravotnického přístroje

20. neschvaluje uspořádání veřejné sbírky šatstva pro Diakonii Broumov v obci
Petrovice, ukládá OÚ zveřejnění informace o možnosti odevzdání použitého
šatstva v Okříškách
21. schvaluje podání žádosti do grantového programu z Fondu Vysočina na
Veřejně přístupný internet IV - 2007
22. schvaluje zajištění přezkumu hospodaření obce za rok 2007 soukromým
auditorem Ing. Karlem Cejpkem, Znojmo, číslo osvědčení 0313 a ukládá o
způsobu informovat Krajský úřad kraje Vysočina a pověřuje starostu obce
uzavření smlouvy s Ing. Karlem Cejpkem, Znojmo
23. schvaluje podání žádosti u krajského úřadu kraje Vysočina o dotaci na
náklady spojené s přezkumem hospodaření obce Petrovice za rok 2006.

Přijatá usnesení č. 1-11, 13-23 byla přijata jednohlasně,
usnesení bodu č. 12, bylo přijato: 8 hlasů pro, 1 hlas proti.

Ing. Zdeněk JEŘÁBEK

Bc. Petr PADRNOS

....................................
starosta

....................................
místostarosta

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

…….............................
ověřovatel zápisu
Antonín KREJČÍ

Zapsala: Helena Moudrá

