USNESENÍ č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 18.10.2007

Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje program zasedání dle předloženého zveřejněného návrhu a pozvánky
2. schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – účetní doklady rozpočtu č. 10-12 obce
Petrovice dle předloženého návrhu
3. a) schvaluje vstup do dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč –
Raabs
b) schvaluje určené členy zastupitelstva obce – starostu Ing. Zdeňka Jeřábka a
místostarostu Bc. Petra Padrnose, zástupci obce Petrovice v dobrovolném
svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs
c) ukládá starostovi a místostarostovi obce zajistit změnu trasy ve studii
stavby cyklostezky v k.ú. Petrovice u Třebíče po pozemcích p.č. 1422/1, 1374/2,
1374/6, 1374/5, 1314/10, 1314/12
4. schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Petrovice na rok 2008 ve výši příjmů i
výdajů 7.777.400,-- Kč dle zveřejněného návrhu rozpočtu se zohledněním
změny týkající se zvýšení investičního výdaje na stavbu „Stavební úpravy
objektu OÚ a MŠ v obci Petrovice, zlepšení tepelně technických vlastností
objektu“
5. a) schvaluje 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 zajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Petrovice
b) ukládá starostovi obce zveřejnění Nařízení č. 1/2007 obce Petrovice a jeho
zaslání Krajskému úřadu kraje Vysočina
6. a) schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny do grantového
programu „Líbí se nám v knihovně 2007“
b) ukládá starostovi obce zajištění zpracování žádosti a jeho podání ke
Krajskému úřadu kraje Vysočina v termínu do 31.10.2007
7. a)
schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace vydané
dne 05.09.2002 pod č.j. 197/2002, týkající se změny názvu příspěvkové
organizace IČO: 70982996, takto: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč,
příspěvková organizace
b)
ukládá starostovi obce podat žádost u Krajského úřadu kraje Vysočina o
zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 31.10.2007
8. bere na vědomí informaci přednosty ORL oddělení Nemocnice Třebíč o záměru
redukování provozu na tomto oddělení.

Přijatá usnesení byla přijata takto:
bod č. 3.:
pro – 6 hlasů proti – 0 hlasů zdržel se – 1 hlas
bodu č. 1, 2, 4 – 8:
pro – 7 hlasů proti – 0 hlasů zdržel se – 0 hlasů
přítomno vždy 7 členů zastupitelstva obce
Zapsala: Helena Moudrá

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

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

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

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

VÝPIS Z USNESENÍ č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 18.10.2007
Zastupitelstvo obce Petrovice:
a.) schvaluje vstup do dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč
– Raabs
b.) schvaluje určené členy zastupitelstva obce – starostu Ing. Zdeňka Jeřábka
a místostarostu Bc. Petra Padrnose, zástupci obce Petrovice v dobrovolném
svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs
c.) ukládá starostovi a místostarostovi obce zajistit změnu trasy ve studii
stavby cyklostezky v k.ú. Petrovice u Třebíče po pozemcích p.č. 1422/1, 1374/2,
1374/6, 1374/5, 1314/10, 1314/12

Přijaté usnesení k projednávanému bodu bylo přijato takto:
pro – 6 hlasů proti – 0 hlasů zdržel se – 1 hlas
přítomno 7 členů zastupitelstva obce

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

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

