ROK 2007
Hospodaření obce
K 31.12.2007 činil celkový výsledek hospodaření obce 5.154.930,66 Kč.
Výsledek hospodaření běžného roku byla ztráta ve výši 330.163,45 Kč, která byla krytá
přebytky hospodaření z předcházejících let.
Celkové příjmy obce činily 3.528.762,97 Kč.
Celkové výdaje obce provozní i investiční (kapitálové) byly 3.858.926,42 Kč.
Majetek obce
Vlastní kapitálové výdaje činily 1.972.138,20 Kč z toho nákup pozemků 636.700,-- Kč, stavby
dokončené 914.826,20 Kč, stavby nedokončené 408.474,-- Kč, dlouhodobé studie nedokončené
12.138,-- Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl nakoupen za 115.458,45 Kč.
Některý majetek byl pořízen bezúplatným nabytím majetku státu a to drobný dlouhodobý hmotný
majetek v hodnotě 163.056,-- Kč a pozemek v ceně 25.060,-- Kč.
.

Obec nerealizovala žádný významný prodej nebo bezúplatný převod majetku. V pořizovacích
cenách činilo snížení majetku celkem 3.300,-- Kč a jednalo se o bezúplatný převod nepotřebného
majetku obce do majetku SDH Petrovice a vypořádání částí pozemků prodejem (celkem 100 m2)
dle skutečných zaměření užívaných pozemků fyzickými osobami (pí. Součková, Petrovice č.p. 20
a pí. Zimolová, Petrovice č.p. 3).
Obec zvýšila hodnotu svého majetku v r. 2007 v pořizovacích cenách o částku celkem
2.272.412,65 Kč.
Na opravu a údržbu majetku obce byla vynaložena částka celkem 211.941,-- Kč a to zejména za
opravu výtluk místních komunikací v obci a silničního mostku u č.p. 35 (Novotnův mlýn, nyní
vlastník p. Barák).
Výstavba a rozvoj obce
Dlouhodobé studie: – obec zahájila práce na zpracování územního plánu obce Petrovice.
Od 01.01.2007 dle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
není v obcích, které nemají zpracován a schválen územní plán povolena žádná nová výstavba
nemovitostí mimo zastavěné území obce tzv. intravilán.
K vypracování územního plánu byl vybrán Ing. arch. Ladislav Brožek, Brno. V září 2007 bylo
členy zastupitelstva obce schváleno textové zadání územního plánu. Předložení graficky
zpracovaného návrhu a schvalování zemního plánu obce Petrovice je plánováno v druhém
pololetí r. 2008.
Nákup pozemků: – zakoupeny byly pozemky p.č. 1122 – orná půda (prodávající Věra Hálová,
Petrovice č.p. 29) a p.č. 1125/1 – ovocný sad a 10/10 – trvalý travní porost (prodávající David
Kučera, Petrovice č.p. 28), které by výhledově měly být použity na výstavbu rodinných domků.
Došlo k vypořádání nesrovnalostí týkající se majetkových práv k části místní komunikace
v centru obce Petrovice p.č. 1445/2 – ostatní plocha bezúplatným převodem z majetku
evidovaného krajem Vysočina do majetku obce.
Stavby:
Realizován dětský koutek ve sportovním areálu Petrovice v hodnotě 307.889,90 Kč. Část nákladů
ve výši 119.000,-- Kč byla hrazena z dotace kraje Vysočina - Program obnovy venkova Vysočiny
2007.
Za celkové zhotovení díla zodpovídala firma DIRECT MEDIA spol. s r.o., Brno, která je
výrobcem herního zařízení pro děti. Některé části stavby (oplocení, zemní práce) zajišťovala
subdodávkou.

Na základě výsledků kontrol Krajské hygienické stanice Vysočina, pracoviště Třebíč, o
nevyhovujícím stavu výdejny jídla a sociálního zařízení v mateřské škole bylo rozhodnuto, že
v době letních prázdnin budou provedeny veškeré stavební práce, aby byly zjištěné nedostatky
odstraněny.
Projekt zpracoval Ing. Bohumil Beroun, Třebíč. Na základě výsledku cenové poptávky stavbu
prováděl p. Bohumil Vávra, Budíkovice č.p. 11. Celkové náklady na projektovou dokumentaci a
stavební práce byly 606.936,30 Kč. Tyto náklady byly v plném rozsahu hrazeny z rozpočtu obce.
Byly provedeny dispoziční změny v prostorách mateřské školy, které úplně oddělily prostory pro
děti a pro zaměstnance, bylo vybudováno nové sociální zařízení pro děti i pro zaměstnance.
Z finančních prostředků Mateřské školy Petrovice poskytnutých na provoz zřizovatelem obcí
Petrovice bylo pořízeno nové vybavení šatny a výdejny (kuchyně), nové koberce v hodnotě
83.870,-- Kč a hrazeny některé další služby, které byly realizovány např. nové osvětlení a
barevná výmalba všech prostor v hodnotě 44.543,70 Kč.
Realizací stavebních prací bylo dosaženo zvýšení úrovně prostor nejen hygienických, ale i pro
předškolní výchovu a vzdělávání a Krajským úřadem kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě byla
povolena vyšší kapacita dětí k docházce do zařízení na 30 dětí (dříve povoleno 20 dětí).
Prodloužení inženýrských sítí v obci Petrovice – na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
Petrovice z r. 2006 zpracovala firma VESAS projektovou dokumentaci na prodloužení
inženýrských sítí od č.p. 133 (manž. Šoustalovi). Hodnota dokumentace je 35.462,-- Kč. O
realizaci a zhotoviteli stavby bude rozhodnuto až na základě vypracovaného a schváleného
územního plánu obce Petrovice.
Chodník – zastupitelstvo obce Petrovice rozhodlo o výstavbě chodníku v obci od č.p. 132
směrem k č.p. 25 a od č.p. 6 k č.p. 59. Součástí stavby jsou i dva zpomalovací prahy na místní
komunikaci. Projektovou dokumentaci zpracoval p. Josef Šaroun, Přibyslavice 100. Zahájení
realizace stavby však bylo z důvodů problémů při vyřízení vydání stavebního povolení posunuto
oproti plánovanému začátku září až 1.listopadu, přesto byla do konce roku 2007 dokončena část
chodníku od č. p. 132 k č.p. 25. Celkové náklady na stavbu chodníku v roce 2007 byly v hodnotě
362.012,-- Kč. Na základě provedené cenové poptávky byla smlouva o dílo sepsána s firmou
KOREKT DIPS spol. s r.o., Brno. Subdodávkou stavbu prováděla firma Baksay Oliver,
Studenec č.p. 46.
V zimních měsících je realizace stavby přerušena a dokončení stavby je plánováno do
31.05.2008.
Zateplení budov a výměna oken a vchodových dveří – firmou EURO ENERGO, Ing. Vladimír
Novotný, Třebíč, byl zpracován energetický audit na budovy č.p. 68 (MŠ a OÚ) a č.p. 105
(kulturní dům). Na základě jeho výsledku bylo rozhodnuto, že na budovu č.p. 68 (MŠ a OÚ) bude
zpracována projektová dokumentace řešící úspory energie a to formou celkového zateplení
obvodového pláště nemovitosti, stropu ve II. NP z prostoru půdy a výměnou všech stávajících
dřevěných oken a vchodových dveří za plastové. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing.
Bohumil Beroun, Třebíč, a byla podána žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí o
dotaci z fondů Evropské unie – prioritní osa 3 - opatření realizace úspor energie.
U kulturního domu č.p. 105 bylo rozhodnuto, že bude provedena výměna všech dřevěných oken a
vchodových dveří za plastové, vybourání rozbitých luxfer v obvodové zdi a to zejména z důvodu
jejich špatného stavebně technického stavu. Jiné úpravy vedoucí k úsporám energií nejsou
vzhledem k četnosti využívání nemovitosti a výši spotřeby médií při realizaci stavebních úprav
ekonomické. Bylo rozhodnuto, že o dotaci na realizaci těchto úprav objektu bude podána žádost
ke kraji Vysočina na Program obnovy venkova Vysočiny 2008.
Realizace výše uvedených prací na nemovitostech č.p. 68 a č.p. 105 je závislá na výsledcích
podaných žádostí o dotace. V případě úspěšně vyřízených žádostí o dotaci budou uvedené práce
realizovány v roce 2008.

V roce 2007 obec podala žádost ke Krajskému úřadu kraje Vysočina v rámci grantového
programu „Líbí se nám v knihovně 2007“ na projekt s názvem „Zlepšení prostředí v místní lidové
knihovně Petrovice“. Projekt byl v prosinci 2007 vyhodnocen jako úspěšný a realizován bude na
jaře roku 2008.
Obec zahájila jednání se Zemědělským družstvem Okříšky týkající se bezúplatného převodu
jejich dvou účelových komunikací a to směrem na Hvězdoňovice a od střediska ZD v Petrovicích
směrem k č.p. 36 s napojením na silnici k Nové Vsi a prodej roky nevyužívané stavby kravína
sousedícího s kulturním domem.
Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo celkem osm (15.02.2007, 22.03.2007, 24.05.2007,
19.07.2007, 18.09.2007, 18.10.2007, 06.12.2007, 27.12.2007) a vždy se jednalo o několika
hodinové schůze s řešením spousty záležitostí týkající se majetkoprávních, finančních a
organizačních věcí obce.
Dne 18.10.2007 muselo být zasedání zastupitelstva obce v 19:45 hodin přerušeno. Důvodem byla
havárie vody v přízemí budovy č.p. 68 v prostorách mateřské školy. Příčinou byl prasklý
napouštěcí ventil k nádržce jednoho ze splachovadel dětského WC. Vytékající voda zatopila
všechny prostory využívající mateřskou školou s výjimkou výdejny jídla. Úklidové práce
probíhaly v nočních hodinách a ráno 19.10.2007 mohly děti do školky opět nastoupit. S výjimkou
ložnice nebylo po vodě žádných stop a znatelných škod. V ložnici, kde byla dřevotřísková
podlaha byla tato z důvodu silného nasátí vody vytrhána a položena podlaha nová. Bylo
dosaženo větší tepelné izolace i odstranění vlhkosti v místnosti. Veškeré náklady související
s touto stavební prací byly hrazeny z pojistného plnění zodpovědnosti za vzniklé škody a
spoluúčastí firmy, která vyrobila vadný ventil na který byla přívodní hadice ke splachovadlu
připojena.
Obec se stala členem dobrovolného svazku obcí „Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs“ se
sídlem v Jihlavě. Plánovaná trasa cyklostezky je i katastrálním územím Petrovice u Třebíče z k.ú.
Přibyslavice. Zastupitelstvo obce prosadilo změnu plánované trasy přes obec Petrovice tak, aby
nevedla po stávajících asfaltových komunikacích, ale v případě realizace byla vybudovaná trasa
vedena po pozemcích nad sportovním areálem souběžně s ním a lesem k č.p. 36 (Červený mlýn)
a dále směrem ke k.ú. obce Sokolí. Realizace cyklostezky je závislá na získání dotací z fondů
Evropské unie.
Obec se stala rovněž členem Sdružení místních samospráv ČR, o. s., jehož cílem dle Stanov je
hájit zájmy a práva měst při řešení problémů a otázek, které se týkají samospráv – např. při
projednávání návrhů zákonů a vyhlášek v Parlamentu a Senátu ČR.
Obecní úřad
Od 01.05.2007 je na Obecním úřadě zajišťován každodenní provoz referentkou úřadu.
Za přispění Krajského úřadu kraje Vysočina z grantového programu „Veřejně přístupný internet
IV – 2007“ byl pořízen do kanceláře Obecního úřadu jeden počítač, který je určen k užívání pro
potřeby veřejnosti.
Byly zřízeny internetové stránky obce www.petroviceutrebice.cz. Administraci zajišťuje Obecní
úřad.
Obyvatelstvo
K 31.12.2007 bylo v obci evidováno 431 osob s trvalým pobytem – 217 mužů a 214 žen.
V průběhu roku evidovala obec tyto změny:

Narození: 6 dětí – 3 ženy a 3 muži: Luboš Dokulil, č.p. 116, Martin Trojan, č.p. 128, František
Hála, č.p. 29, Darina Tomenendalová, č.p. 101, Aneta Pascalina Nováčková, č.p. 75, Tereza
Noháčková, č.p. 126.
Úmrtí: 4 osoby – 2 ženy, 2 muži: Helena Fukasová (60 let), č.p. 120, Jan Kuthan (86 let), č.p. 33,
František Švaříček (84 let), č.p. 108, Olga Janíková (60 let), č.p. 141.
Přihlášení k trvalému pobytu: celkem 9 osob - 5 mužů, 4 ženy.
Odhlášení z trvalého pobytu: celkem 5 osob - 2 muži, 3 ženy.
Od 01.09.2007 je pro občany obce zajištěna služba dovozu čerstvých hotových obědů ze školní
kuchyně při Základní škole a mateřské škole v Heralticích. Obědy jsou dopravovány v pracovní
dny v přepravních nádobách (jídlonosičích) do přízemí budovy č.p. 68 (OÚ+MŠ). Cena jednoho
oběda je 43,-- Kč.
Školství
Pro školní rok 2006/2007 bylo do mateřské školy v obci přihlášeno 23 dětí, navštěvovalo ji
20 dětí.
Příspěvek na provozní výdaje z rozpočtu obce byl celkem 260.000,-- Kč.
Povinnou školní docházku si plnilo ve školním roce 2006/2007 celkem 45 dětí (4 žáci v ZŠ
v Třebíči, 41 žáků v ZŠ v Okříškách) .
Úhrada neinvestičních nákladů obcím na provoz základních škol činila celkem 191.826,--Kč.
Kultura a sport
21.10.2007 – Den otevřených dveří v Mateřské škole Petrovice
– pořadatel Obec Petrovice, kulturní program Mateřská škola Petrovice
01.12.2007 – rozsvícení vánoční výzdoby kapličky v obci
– pořadatel Obec Petrovice, kulturní program Mateřská škola Petrovice
Ve sportovním areálu Petrovice se uskutečnilo 9 závodů v požárním sportu – pořadatelé SDH
Petrovice.
V kulturním domě se uskutečnila 1. taneční veselice (ples) pořádaná SDH Petrovice a taneční
zábavy (6) pořádané p. Petrem Honsem, Petrovice.
Kriminalita
Policií ČR, Obvodním oddělením Okříšky šetřeny 4 případy trestných činů v obvodu obce
Petrovice.
2 trestné činy byly odloženy pro nezjištění konkrétní osoby jako pachatele (1x krádež míchačky a
1x poškození osobního automobilu)
1 trestný čin byl odložen (nejednalo se o trestný čin ani přestupek)
1 trestný čin předán k šetření PČR, Skupina kriminální Policie a vyšetřování Třebíč (poškozování
obecně prospěšného zařízení).
Ve věci přestupků byly šetřeny celkem 4 přestupky v obvodu obce Petrovice.
3 přestupky byly odloženy, nebyl zjištěn pachatel přestupku (1x poškození oplocení rodinného
domu, 1x krádež motorové nafty, 1x požár seníku)
1 přestupek byl předán k projednání Komisi pro projednávání přestupků při Úřadu městyse
v Okříškách (zasílání urážlivých SMS zpráv přes mobilní telefon).
Požár seníku v lese směrem na Hvězdoňovice - myslivecký seník byl dřevěný objekt o
rozměrech cca 4x4 m s plechovou střechou a byl plný sena. Požár se nerozšířil na lesní stromy.
Činnost jednotky SDH Petrovice spočívala v asistenci při hašení a zajišťovala kontrolu požářiště
po ukončení hašení až do doby, kdy bylo zřejmé, že již nehrozí opětovné vznícení.

V obci se projevoval vandalismus na veřejném majetku i majetku soukromých osob (rozbití
skleněných výplní zděné autobusové čekárny, zničení dopravního značení spojovacího chodníku
mezi obcí Petrovice a městysem Okříšky včetně úplného zničení jedné lavičky, poškozování
oplocení nemovitostí, povalování a přemísťování popelnic). Vzhledem k rozsahu a počtu událostí
byla v závěru roku písemně požádána o spolupráci Policie ČR, obvodní oddělení v Okříškách.
Z činů byla podezřelá skupina nezletilých a mladistvých osob s trvalým pobytem v Petrovicích a
v Okříškách. Velké obavy vyvolávala u starých osob, které slovně urážela.
Počasí
Všeobecně – zdroj: Český hydrometeorologický ústav – informace z článků ze dne 11.07.2007,
23.7.2007, 7.9.2007, 23.9.2007, 6.11.2007, 16.11.2007, 7.12.2007, 21.12.2007.
Meteorologové rok 2007 zhodnotily jako nejneobvyklejší za dobu sledování počasí od roku 1775.
Při vypracování předpovědí počasí se jednotlivé modelové situace lišily, proudění vzduchu bylo
neobvyklé a nedalo se vycházet z žádných zkušeností předcházejících let.
Od září 2006 včetně srpna 2007 nebyl ani jeden měsíc, ve srovnání s dlouhodobými
pozorováními, teplotně normální. Některé z měsíců patřily dokonce k rekordně neobvyklým.
Vždy nastalo přesně opačné počasí, než jaké bývalo za 250 let měření v pražském Klementinu
zvykem. (V Klementinu se teplota měří pravidelně od r. 1775). Tak třeba v lednu vládly o 6
stupňů vyšší teploty, než zaznamenávají dlouhodobé měsíční průměry. A podobně to pokračovalo
až do konce června. Tento měsíc - jinak tradičně nejbohatší na srážky - byl téměř bez deště.
V průběhu roku zejména v období měsíců duben – srpen se stávalo, že teploty poklesly nebo se
zvýšily z jednoho dne do druhého i o 13°C.
Leden - rekordně teplý s minimálními srážkami. Nejteplejší za posledních 46 let, rekordy hlásily i
jiné státy Evropy. V pozdně odpoledních hodinách 18.01.2007 a v noci na 19.1.2007 se přes celé
území ČR přehnal orkán Kyril. Napáchal mnohamilionové škody na majetku - potrhané vedeních
elektrické energie, poničené lesy, strhával střechy z budov.
Únor - opět mimořádně teplý, sněhu na území ČR poskrovnu.
Březen - znovu teplý, ale zejména extrémně suchý. Žádné srážky. Až na malé výjimky to byl
měsíc bez deště. Suchý březen položil základ neúrodě v mnoha krajích.
Duben - nepršelo. Bylo sucho a neobvykle teplo. Naděje zemědělců, že se přece jen urodí nějaké
obiloviny, klesly například na Lounsku téměř na nulu. Právě v tomto regionu bylo extrémní
sucho.
Květen - neobvykle teplý s minimem dešťů.
Červen - suchý a bez vody. Sucho zasáhlo všechny regiony v zemi. Některé obce začaly
omezovat spotřebu vody.
Červenec – začátek měsíce chladný a deštivý, 11. července do Česka vtrhl proud rozžhaveného
vzduchu ze severní Afriky a Středomoří, takže v zemi zavládly extrémně vysoké teploty - ve
stínu až 38 °C.
Srpen – s výjimkou posledního týdne (kdy teploty nedosahovaly ani 20°C) teplý z hlediska
dlouhodobého průměru mírně nadprůměrný, poslední týden přišly deště.
Září – deštivé a chladné. Průměrná teplota byla o 1,9 °C nižší než je dlouhodobý teplotní průměr.
Povodně ve střední a východní Evropě (Německu, Polsku, Rumunsku), v ČR padesátiletá voda
v Moravskoslezském kraji.
Říjen - typické podzimní počasí. Srážkově i teplotně příjemné.

Listopad – 6. listopadu přišla zima, kalamitní situace na Severu Čech a Vysočině. 16. listopadu tolik sněhu v první polovině listopadu u nás nebylo nejméně čtvrt století. Čechy a Morava
pamatují silné sněžení v tomto období v roce 1981, předtím roku 1974. Ale zatímco tehdy ležel
sníh jen na horách a jinde vládl normální podzim, nyní je sníh skoro všude.
Prosinec – v prvním týdnu místy intenzivní deště (zejména Královéhradecký a Plzeňský kraj),
tání napadlého sněhu. Týden před vánočními svátky chladný s celodenními mrazy. Vánoční
svátky bez napadlého sněhu – inverzní počasí, námraza a náledí.
Počasí v obci:
Odpovídalo výše uvedenému. Orkán Kyril nenapáchal v obci žádných významných škod,
nepříjemný byl pouze výpadek dodávky elektrické energie v části obce, která trvala od večera 18.
ledna 2007 do odpoledních hodin 19. ledna 2007. Na začátku roku zimní údržba komunikací
prováděna pouze ve dnech 23.-29. ledna, 26.2.2007. Březen byl teplý a v zahrádkách kvetly
krokusy, sněženky, bledule, napadl 20.03.2007 sníh a držel se 2 dny. Ve dnech 20. a 21. 03.2007
byl rovněž odstraňován mechanicky z místních komunikací. Do podzimních měsíců velmi sucho.
Na ovocných stromech žádná úroda.
Významné záležitosti ČR
Parlament ČR a následně i Senát ČR schválil zákony, které v následujících letech ovlivní
hospodaření obcí i fyzických a právnických osob. Zákony nabývají platnosti 01.01.2008.
V posledním čtvrtletí r. 2007 došlo ke zdražování potravin (zejména pečiva, mléka a mléčných
výrobků), které bylo zdůvodňováno jako celosvětové z důvodu neúrody a tím vyšší poptávky po
obilí.
Údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem za rok 2007:
Roční míra inflace: 2,8 %
Průměrná roční nezaměstnanost: 5,3 %, meziroční pokles o 1,8%
Průměrná hrubá mzda zaměstnanců činila: v podnikatelské sféře 21.856,-- Kč, v nepodnikatelské
sféře 21.117,-- Kč. Na tento průměr však nedosahují dvě třetiny všech zaměstnanců. V oborech je
nejvyšší průměrný plat vyplácen v letecké dopravě (58.848,-- Kč) a nejnižší v oborech týkající se
výroby oděvů, zpracování kůží a kožešin (11.724,-- Kč).

Zpracovala: Helena Moudrá
V Petrovicích 22.07.2008
Projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém 16. zasedání dne 31.07.2008.

