USNESENÍ č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 18.09.2007
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje program zasedání rozšířený o projednání rozpočt. opatření obce –
úpravy rozpočtu č. 3 a tento bod zařazuje za projednání použití rezervního
finančního fondu vlastní příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice
2. schvaluje:
a. zadání Územního plánu Petrovice ve smyslu §47 odst. 5 zák.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
b. vyhodnocení stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání územního
plánu jako součást zadání územního plánu bez navrženého řešení připomínky
Úřadu městyse Okříšky – tzn. studie přeložení silnice III/40510 nebude
v územním plánu Petrovice řešena
c. určeného zastupitele Bc. Petra Padrnose, který bude spolupracovat
s pořizovatelem při projednávání územního plánu (viz např. § 47 odst. 1 a odst.
4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona)
3. ukládá starostovi, zadat projektantovi dokumentace na základě schváleného
zadání vypracování návrhu územního plánu v souladu se smlouvou o dílo
4. schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení územního plánu obce Petrovice
ke Krajskému úřadu kraje Vysočina v termínu do 30.09.2007
5. schvaluje zhotovitele stavby „Chodník v obci Petrovice“ firmu KOREKT DIPS
spol. s r.o., Brno, Vinohradská 78
6. ukládá a pověřuje starostu zajištěním a uzavřením smlouvy o Dílo na stavbu
„Chodník v obci Petrovice“ se zhotovitelem
7. schvaluje použití rezervního fondu u vlastní příspěvkové organizace Mateřské
školy Petrovice, IČO: 70982996, ve výši 47.407,89 Kč na úhradu nového
vybavení prostor
8. schvaluje rozpočtové opatření č. 3 obce Petrovice
9. bere na vědomí výsledky energetického auditu budov č.p. 68 a č.p. 105 v obci
Petrovice
10. schvaluje záměr podání žádosti o dotaci u SFŽP Praha v 1. výzvě v prioritní ose
3, bod 3.2.1 – realizace úspor energie
11. pověřuje starostu zajištěním projektové dokumentace k investiční akci
„Stavební úpravy objektu obecního úřadu a mateřské školy č.p. 68 v obci
Petrovice, zlepšení tepelně technických vlastností“ u Ing. Bohumila Berouna,
Třebíč, a zajištěním dokladů potřebných k podání žádosti o dotaci (dle bodu
10) ve spolupráci s Ing. Miroslavem Kabelkou, Moravské Budějovice
12. schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostu uzavřením smlouvy se
společností ASEKOL s.r.o., Praha 4, IČO: 27373231, o zpětném odběru
elektrozařízení v rámci mobilních svozů nebezpečných odpadů, s účinností od
01.01.2008
13. neschvaluje účast v reklamní akci „Hurvínkův dřevák“
14. schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostu obce uzavřením 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., České Budějovice

15. schvaluje podání žádosti Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Jihlava, o
bezúplatný převod 3 ks PC ve vlastnictví OSS do vlastnictví obce
16. schvaluje spolupráci s p. Tomášem Kloudou, Přibyslavice 175, pro zimní
údržbu obce Petrovice pro zimní období 2007-2008
17. ukládá starostovi obce zpracování Operačního plánu zimní údržby místních
komunikací v obci Petrovice
18. ukládá starostovi obce projednání možnosti změny obecně závazné vyhlášky č.
3/2007 městyse Okříšky - týkající se volného pohybu psů podél spojovacího
chodníku Petrovice – Okříšky – se zástupci městyse Okříšky
19. bere na vědomí informaci o zajištění obědů včetně jejich dopravy pro vlastní
příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Petrovice a občany obce Petrovice
20. schvaluje záměr prověření stavu veřejného osvětlení v obci Petrovice
21. schvaluje zvýšení kapacity Mateřské školy Petrovice, příspěvkové organizace,
IČO: 70982996, na 30 žáků, s účinností od 01.10.2007
22. ukládá starostovi obce podat žádost u Krajského úřadu kraje Vysočina o zápis
změny v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 30.09.2007
23. schvaluje záměr vánoční výzdoby obce Petrovice
24. bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na rok 2008

Přijatá usnesení byla přijata takto:
bod č. 1:
pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů zdržel se – 0 hlasů
přítomno 8 členů zastupitelstva obce
bodu č. 2 – 24:
pro – 9 hlasů proti – 0 hlasů zdržel se – 0 hlasů
přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Zapsala: Helena Moudrá
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