Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 22. 2. 2018 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice
Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta obce Ing. Zdeněk Jeřábek,
který bude zasedání řídit.
Konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, neboť dle prezenční listiny jsou při zahájení
přítomni členové Zastupitelstva obce Petrovice v počtu 7 členů.
Z důvodu pracovní cesty je omluven Richard Toufar, z pracovních důvodů oznámila pozdější příchod
Jitka Kučerová.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Petra Vyskočilová a Antonín Krejčí.
Před hlasováním byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 1. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

2. Schválení programu 24. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 24. zasedání zastupitelstva obce
2. Schválení programu 24. zasedání zastupitelstva obce
3. Kontrola usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 12. 2017
4. Bezpečnostní situace v obci
5. Majetkoprávní a majetkové záležitosti obce
6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
7. Program obnovy venkova Vysočiny 2018
8. Informace k odpadovému hospodářství v ČR
9. Odpisový plán dlouhodobého majetku obce
10. Organizační záležitosti obce
11. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2018
12. Rozprava - diskuse.
Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Mgr. Petr Padrnos – místostarosta obce
Helena Moudrá – účetní, referentka Obecního úřadu Petrovice
Před hlasováním k návrhu programu zasedání zastupitelstva obce byla starostou obce dána možnost všem
přítomným na návrh doplnění nebo změny programu a sdělit své stanovisko k navrženému usnesení.
Žádné návrhy nebyly předneseny, žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 2. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

3. Kontrola usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 12. 2017
Starosta obce přečetl usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se konalo dne
27. prosince 2017.
K usnesením nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.
Před hlasováním k záležitosti bodu 3. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko (výhrady) k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 3. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

V 18.22 hodin se doslavila členka zastupitelstva obce Jitka Kučerová, DiS., a host npor. Mgr. Martin
Husa, vedoucí OOP Třebíč a PS Okříšky.
4. Bezpečnostní situace v obci
Na základě pozvání starosty obce se na zasedání zastupitelstva obce dostavil npor. Mgr. Martin
Husa, vedoucí OOP Třebíč a PS Okříšky, informoval o činnosti obvodního oddělení Policie ČR,
policejní stanice v Okříškách, kde je v současné době zařazeno 13-14 příslušníků + 1 vedoucí,
na stanici 8 osob.

Stručně informoval o počtu zásahů resp. šetření v obci v letech 2016 a 2017.
Následně zodpovídal na dotazy přítomných, které se týkaly dopravní situace na území obce, na
silnicích a cyklostezkách, problematiky užívání a zjišťování drog u jednotlivých osob,
přítomnosti hlídek v jednotlivých obcích obvodu, personálního posílení dopravního inspektorátu
v Třebíči na úseku vyřizování technických záležitostí k dopravním stavbám.
Všichni přítomní měli možnost položit dotazy a sdělit své připomínky k činnosti policejní stanice.
K projednávané záležitosti nebylo přijímáno žádné usnesení.
Host npor. Mgr. Martin Husa, vedoucí OOP Třebíč a PS Okříšky, odešel po rozloučení ze zasedání

zastupitelstva obce v 18.55 hodin.
.

5. Majetkoprávní a majetkové záležitosti
a) Projednána byla Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JI-014330046258/001 ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400, týkající se zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 1583/1 v k.ú. Petrovice u Třebíče, který byl dotčen při stavbě „Petrovice –
Bros: kabelová přípojka z TS“.
Na akci byla uzavřena dne 30.11.2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Úplata za zřízení věcného břemene činí jednorázově 1.000,-- Kč.
b) Projednána byla Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JI-014330046264/001 ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400, týkající se zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 371/6 v k.ú. Petrovice u Třebíče, který byl dotčen při stavbě „Petrovice –
Vodička: kabelová přípojka“.
Na akci byla uzavřena dne 13.03.2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Úplata za zřízení věcného břemene činí jednorázově 1.000,-- Kč.
c) Dne 27. 12. 2017 byl projednán a schválen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400,
zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, IČ: 25733591, číslo
smlouvy 1030040189/001, pro možnou realizaci akce „Petrovice – p. Kuthan, RD: kabel rozš.
NN“. Dle smlouvy měly být stavbou dotčeny pozemky obce p.č. 1432 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.č. 1463 – trvalý travní porost v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Na základě geometrických plánů pro lokalitu Z1, které byly zapsány Katastrálním úřadem pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, došlo ke změně a rozšíření parcelních čísel stavbou
dotčených pozemků.
Neboť projektová dokumentace na akci ještě nebyla dokončena a smlouva nebyla podepsána
druhým účastníkem smlouvy tj. oprávněným, byla navržena změna smlouvy, tak aby údaje týkající se
pozemků byly správné a nemusel být uzavírán žádný dodatek smlouvy.
Stavbou budou dotčeny pozemky obce p.č. 1432 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1463/1 –
trvalý travní porost a p.č. 367/3 v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Projednán byl nový návrh Smlouvy č.: 1030040189/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, kterou je sjednáno jeho možné úplatné zřízení za částku 9.000,-- Kč.
Dle vnitřních směrnic zastupitelstva obce návrh smlouvy podléhá zveřejnění na úředních deskách
s možností vyjádření se občanů k návrhu.
Starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy po zveřejnění návrhu na úředních deskách obce po
dobu 15 dnů v případě, že nebudou občany podány žádné připomínky k záměru.
V uvedené projednávané záležitosti dochází ke střetu zájmu člena zastupitelstva obce Ing. Jana
Kuthana.
d) Dne 27.12.2017 byla projednána žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace,
IČ: 00839396, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina, o poskytnutí finančního daru na zakoupení
elektrických polohovatelných lůžek včetně nočních stolků nebo transportních lehátek.
Na základě výsledku hlasování bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků formou investičního
transferu s vyúčtováním, s kterým Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, souhlasí.
Projednán a schválen byl návrh veřejnoprávní smlouvy.
Před každým hlasováním ke všem záležitostem bodu 5. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Záležitosti bodu 5. písm. a), b), c) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 5. písm. d) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

Starostou obce byla vyhlášena 10 minutová přestávka a zasedání bylo přerušeno.
6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
a) Žádost o finanční podporu na činnost zaslala nezisková organizace Stanice Pavlov, o.p.s.,
Pavlov 54, IČ: 28771028.
Stanice se zabývá záchranou poraněných volně žijících živočichů a péči o ně dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platných
zněních dle pozdějších změn.
Finanční podpora nebyla schválena.
Před hlasováním k záležitosti bodu 6. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 6. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

7. Program obnovy venkova Vysočiny 2018
Dne 12. 12. 2017 byly na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina projednány a schváleny Zásady
Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2018. Podání žádostí do programu je možné v termínu
od 1. února do 29. června 2018.
Projednáno bylo podání žádosti na opravu povrchu části místní komunikace v obci v úseku od
č.p. 147 k č.p. 124 na pozemcích p.č. 304/37, 1432, 304/44 – všechny ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Petrovice u Třebíče. Součástí je také instalace dlažby pro pěší nad zahradami
p.č. 373 a p.č. 72.
Současně bylo schváleno rozeslání cenové poptávky minimálně třem možným zhotovitelům
(dodavatelům) realizace opravy a komise pro vyhodnocení došlých nabídek ve složení Mgr. Petr
Padrnos, Jan Jahoda a Richard Toufar.
Před hlasováním k záležitosti bodu 7. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 7. přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

8. Informace k odpadovému hospodářství v ČR
Dne 22. 1. 2018 byly obci Petrovice od České asociace odpadového hospodářství doručeny
Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst, ke kterým se písemně
vyjádřil Svazek obcí pro komunální služby Třebíč (dne 23. 1. 2018) a následně také Sdružení
místních samospráv ČR (dne 24. 1. 2018).
Informace se týkají připravované novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, především plánovaného razantního
zdražení poplatku za uložení odpadů na skládku, který nyní upravuje § 45 a 46 zákona, a změny
příjemce tohoto poplatku (§ 48), při čemž v současné době není vybudována ani zajištěna
dostatečná kapacita spaloven na připravované spalování komunálního odpadu, není dostatečně
řešeno předcházení vzniku odpadů a jejich možné druhotné využití.
Navrhovaná novelizace zákona spočívající v razantním zvýšení poplatku za ukládání odpadů na
skládky by vedla k navýšení nákladů na odpadové hospodářství občanů i obcí.
Zastupitelstvo obce schválilo podporu Sdružení místních samospráv ČR, Zlín, v jednáních týkajících
se legislativních změn v odpadovém hospodářství ČR.
Před hlasováním k záležitosti bodu 8. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 8. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

9. Odpisový plán dlouhodobého majetku obce v roce 2018
Členům zastupitelstva obce Petrovice byl předložen odpisový plán dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku obce ve stavu k 31. 12. 2017.
Žádné návrhy na úpravu odpisového plánu nebyly navrženy.
Před hlasováním k záležitosti bodu 9. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko
k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Záležitost bodu 9. přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

10. Organizační záležitosti obce
a) Ve dnech 9. – 22. dubna 2018 se uskuteční 10. ročník jarního úklidu odpadků kolem komunikací
nazvaný Čistá Vysočina, který hromadně organizuje Kraj Vysočina.
Obec Petrovice se do akce zapojí v pátek 20. dubna 2018.
b) Starosta obce informoval přítomné o výsledku četných kontrol, které uskutečnil ve veřejností
využívané tělocvičně v budově č.p. 68.
Kontrolou nebylo zjištěno žádné závažné porušování Provozního řádu, avšak bylo zjištěno, že počet
přítomných občanů z okolních obcí značně převyšuje počet občanů obce, přičemž mnoho uživatelů
je z Okříšek, kde je veřejnosti k dispozici také školní tělocvična, avšak za úplatu ve výši od 100,-- do
204,-- Kč/sál, hodina.
Dne 23. 4. 2018 končí 5-letá udržitelnost dotovaného projektu, proto je možné upravit podmínky pro
využívání tělocvičny tak, aby byly výhodné především pro občany s trvalým pobytem v obci
popř. členy spolků sídlících v obci a propagujících svou činností obec Petrovice.
Záležitost bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva obce.
c) Starosta obce informoval o nezpracované Přihlášce k energetické soutěži ze dne 21. 4. 2017,
č. BM219695, na základě které měl být v rámci veřejné soutěže vybrán dodavatel plynu do budovy
č.p. 68, který by nabídl nejnižší cenu.
Dle sdělení společnosti Terra Group Investment, a.s., Brno, IČ: 29298059, nebyla přihláška obce č.
BM219695 zpracována z důvodu chyby v systému, kdy přihláška nepostoupila na oddělení
zpracování a současný dodavatel plynu RWE – Innogy resp. nově innogy Energie, s.r.o., Praha 10,
IČ: 49903209, automaticky smlouvu prodloužil o další dva roky.
Společnost Terra Group Investment, a.s., nabízí ukončení spolupráce výpovědí přihlášky a dohody o
zastupování obce Petrovice bez sankcí nebo ponechání přihlášky s tím, že možné zahájení dodávky
plynu jiným odběratelem bude za dva roky.
Schváleno bylo podání výpovědi k uzavřené přihlášce a k zastupování obce.
d) V letošním roce končí šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitele školy
osobám zvolených do funkcí na základě konkurzního řízení dle zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v roce 2012.
V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu
práce na pracovním místě ředitele školy může zřizovatel vyhlásit na pracovní místo konkurs. Jestliže
konkurs nevyhlásí a ředitele neodvolá, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého
období běžet další šestileté období – viz § 166 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění.
Funkci zřizovatele za obec zastává její starosta a to zde k Mateřské škole Petrovice, okres Třebíč,
příspěvkové organizaci, IČ: 70982996, kde výkon funkce ředitele vykonává Eva Vavrušová ve
stanoveném termínu do 31. 8. 2018.
Zastupitelstvo obce doporučilo starostovi obce vyhlášení konkurzu na pracovním místě ředitele
školy pro organizaci: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, IČ: 70982996.
e) Dne 23. 1. 2018 byla obci doručena Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí,
dne 6. 2. 2018 Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn členů
okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu.
Petice i výzva reagují na zvýšení odměn dle vyhl. 475/2017 Sb., které se týká pouze předsedy
a zapisovatelky okrskové volební komise a ostatním členům odměna nebyla zvýšena, a na systém
stanovení odměn v případě dvoukolových voleb, kdy za dva dny II. kola voleb je odměna
všem členům okrskové volební komise vyplácena ve výši 200,-- Kč (částka před zdaněním).
Členové zastupitelstva obce souhlasí s neuspokojivou situací týkající se výše poskytování odměn
členům okrskových volebních komisí a to především v případě konání dvoukolových voleb.
Na tuto skutečnost obec upozorní Sdružení místních samospráv, Zlín, jehož je členem, a které obce
zastupuje v jednáních s příslušnými ministerstvy.
Hlasováno bylo rovněž o vyplacení odměn členům okrskové volební komise za II. kolo volby
prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 z vlastních rozpočtových příjmů
obce, které nebylo schváleno.
f) V souvislosti s připravovanou realizací akce „Petrovice – p. Kuthan, RD: kabel rozš. NN“ bylo
diskutováno možné položení dalšího kabelu pro veřejné osvětlení u spojovacího chodníku
Petrovice – Okříšky a vybudování veřejného osvětlení, které je plánováno v rámci rekonstrukce

tohoto chodníku, jehož podmínkou je však vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům pod stavbou.
Diskutováno bylo časové řešení vlastnických vztahů a rekonstrukce spojovacího chodníku, jiné
možnosti řešení veřejného osvětlení např. solárními lampami veřejného osvětlení.
V uvedené projednávané záležitosti dochází ke střetu zájmu člena zastupitelstva obce Ing. Jana
Kuthana.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 10. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 10. a), e) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 10. b), c), d), f) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

11. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2018
a) Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1/2018 ze dne
11. 1. 2018, provedené dokladem rozpočtu č. 2.
Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě obdržené zálohy účelové dotace ÚZ 98008 na zajištění
výdajů obce spojených s volbou prezidenta ČR poukázané ze státního rozpočtu prostřednictvím
Kraje Vysočina ve výši 20.000,-- Kč a převodu této částky mezi dotačním účtem obce a ZBÚ obce ve
stejné výši tj. 20.000,-- Kč.
Rozpočtové opatření č. 1/2018 bylo schváleno starostou obce a předsedou finančního výboru obce.
b) Projednáno a schváleno bylo rozpočtové opatření č. 2/2018 provedené dokladem rozpočtu č.
3, kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o částku 167.900,-- Kč.
Jedná se o úpravu dle plnění nedaňových příjmů, které se převážně vztahují k neuhrazeným
příjmům z roku 2017 (prodej dřeva, neuhrazené plnění ze smlouvy o zřízení věcného břemene,
nepoukázaný odvod ze ZPF, vyúčtování spotřeby plynu) a předpokládaným vyšším výdajům u OdPa
1031 – Pěstební činnost a na schválené poskytované transfery.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 11. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 11. a), b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

12. Diskuse a závěr
Petra Vyskočilová – upozornila na špatný úklid v budově č.p. 68 především na dámském sociálním
zařízení. Krátce byl diskutován úklid v prostorách obecního úřadu – zajištění, pracovní náplň, výše
úvazku.
Ing. Zdeněk Jeřábek – informoval o nutnosti výsadby sazenic lesních stromků ve vykácených
plochách lesních pozemků obce. Navrhuje v jarním měsíci po dodání sazenic stromků vyhlášení
veřejné brigády.
Ivo Moudrý – navrhoval koupi zametacího kartáče k malotraktoru obce. Celkové náklady činí cca
130.000,-- Kč, neboť je třeba koupit kartáč s vlhčením zametané plochy a zásobníkem na smetený
materiál. Na příští zasedání zastupitelstva obce předloží návrh vhodného zařízení.
Ing. Zdeněk Jeřábek - informoval, že v souvislosti s připomínkou na snižující se svítivost veřejného
osvětlení v obci, které na minulém zasedání zastupitelstva obce přednesla Jitka Kučerová, provedl
měření svítivosti světel, které bude opakovat např. na podzim 2018, aby byly srovnatelné
údaje.
K projednávaným záležitostem bodu 12. nebylo navrhováno a přijímáno žádné usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 22. 2. 2018 ve 22:20 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 27. 02. 2018
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