USNESENÍ č. 24
z 24. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 22. 2. 2018
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje pro 24. zasedání zastupitelstva obce Petrovice zapisovatelku Helenu Moudrou a
ověřovatele zápisu Petru Vyskočilovou a Antonína Krejčího.
2. schvaluje navržený program 24. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dle pozvánky členům
zastupitelstva obce a zveřejněného oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce.
3.

schvaluje zápis usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne
27. 12. 2017 bez výhrad.

4.

k projednávané záležitosti nebylo navrhováno a přijímáno usnesení

5.

a) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330046258/001 ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400, týkající se dotčení pozemku
obce p.č. 1583/1 v k.ú. Petrovice u Třebíče při realizaci stavby „Petrovice – Bros: kabelová
přípojka z TS“ a ukládá starostovi obce uzavření smlouvy.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
b) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330046264/001 prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400, týkající se dotčení pozemku
obce p.č. 371/6 v k.ú. Petrovice u Třebíče při realizaci stavby „Petrovice – Vodička: kabelová
přípojka“ a ukládá starostovi obce uzavření smlouvy.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
c-1) revokuje usnesení č. 23, bod 4, písm. c-2) ze dne 27. 12. 2017, kterým bylo schváleno
uzavření Smlouvy č.: 1030040189/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu
„Petrovice – p. Kuthan, RD: kabel. rozš. NN“ na pozemcích p.č. 1432 a p.č. 1463 v k.ú. Petrovice
u Třebíče.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
c-2) schvaluje nové znění Smlouvy č.: 1030040189/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400, a
pověřuje starostu obce možným uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na stavbu „Petrovice – p. Kuthan, RD: kabel. rozš. NN“ na pozemcích p.č. 1432,
p.č. 1463/1, p.č. 367/3 v k.ú. Petrovice u Třebíče v případě, že nebudou podány žádné
připomínky občanů ke zveřejněnému záměru.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
d) schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací,
IČ: 00839396, na poskytnutí investičního transferu ve výši 10.000,-- Kč k zakoupení elektrických
polohovatelných lůžek včetně nočních stolků nebo transportních lehátek, a ukládá starostovi
obce její uzavření.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů

6.

nebylo schváleno - poskytnutí finančních prostředků neziskové organizaci Stanice Pavlov,
o.p.s., Pavlov 54, IČ: 28771028.
Hlasování: pro – 0 hlasů: proti – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Ing. Jan Kuthan,
Petra Vyskočilová, Jiří Března, Jitka Kučerová, DiS., zdržel se – 1 hlas: Antonín Krejčí

7.

a) schvaluje realizaci opravy povrchu místní komunikace v obci od č.p. 147 k č.p. 124 na
pozemcích obce p.č. 34/37, p.č. 1432, p.č. 304/44 včetně instalace dlažby pro pěší v rámci
projektu Program obnovy venkova Vysočiny 2018 a ukládá starostovi obce zpracování a podání
žádosti o dotaci v termínu do 29. června 2018.
b) schvaluje rozeslání cenové poptávky minimálně třem možným zhotovitelům (dodavatelům)
realizace opravy projektu dle usnesení č. 24, bod 7., písm. a) a komisi pro vyhodnocení
došlých nabídek ve složení Mgr. Petr Padrnos, Jan Jahoda a Richard Toufar.

8.

projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení poplatku za
ukládání odpadů na skládku. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona
o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být
provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce
podporuje Sdružení místních samospráv ČR, Zlín, IČ: 75130165, v jednáních týkajících se
připravovaných legislativních změn v odpadovém hospodářství ČR tak, aby nedocházelo
k účelovému navyšování nákladů na odpadové hospodářství.

9.

bere na vědomí informace o stavu odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku obce Petrovice k 31. 12. 2017 a nenavrhuje žádné změny odpisového plánu obce
od 1. 1. 2018.

10. a) schvaluje účast obce Petrovice v 10. ročníku akce Čistá Vysočina Kraje Vysočina dne
20. dubna 2018 a ukládá starostovi obce závazné přihlášení obce v termínu do 28. 2. 2018.
b) bere na vědomí informace týkající se užívání tělocvičny v budově č.p. 68 veřejností, době
udržitelnosti projektu a možných změn v užívání tělocvičny, které budou projednány na
následujícím zasedání zastupitelstva obce.
c) bere na vědomí informaci o nezpracované Přihlášce k energetické soutěži č. BM219695
uzavřené se společností Terra Group Investment, a.s., Brno, IČ: 29298059, a schvaluje podání
výpovědi přihlášky a výpovědi dohody o zastupování a ukládá starostovi obce jejich podání.
d) doporučuje starostovi obce vyhlášení konkurzu na pracovním místě ředitele školy pro
organizaci: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, IČ: 70982996,
v termínu do 30. dubna 2018.
e-1) bere na vědomí informace týkající se Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí
a Výzvy zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn členů okrskových
volebních komisí.
e-2) ukládá starostovi obce zaslání požadavku Sdružení místních samospráv ČR, Zlín,
IČ: 75130165, na jednání týkající se řešení neuspokojivé situace v odměňování členů
okrskových volebních komisí s kompetentními ministerstvy.
e-3) nebylo schváleno - 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.
f) nebylo schváleno – uložení druhého kabelu v místech realizace akce „Petrovice – p. Kuthan,
RD: kabel rozš. NN“ za účelem možného vybudování veřejného osvětlení části spojovacího
chodníku Petrovice – Okříšky.

11. a) bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 1/2018 provedené účetním dokladem
rozpočtu č. 2, kterým se zvýšily příjmy a výdaje obce o částku 40.000,-- Kč.
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 provedené účetním dokladem rozpočtu č. 3,
kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o částku 167.900,-- Kč.
Usnesení byla přijata takto:
Usnesení č. 1, 2, 3
Usnesení č. 5a, 5b, 5c-1, 5c-2, 5d
Usnesení č. 6
Usnesení č. 7a, 7b, 8, 9, 10a, 10b, 10c
Usnesení č. 10d
Usnesení č. 10e-1, 10e-2, 11a, 11b
Usnesení č. 10e-3
Usnesení č. 10f

pro – 7 hlasů
pro – 8 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 8 hlasů
pro – 6 hlasů
pro – 8 hlasů
pro – 2 hlasy
pro – 0 hlasů

proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 7 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 3 hlasy
proti – 5 hlasů

zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 1 hlas
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 2 hlasy
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 3 hlasy
zdržel se – 3 hlasy

Při projednávání záležitostí bodů 1 – 3 bylo přítomno 7 členů z 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice.
Při projednávání záležitostí bodů 4 – 11 bylo přítomno 8 členů z 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice.

Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 27. 02. 2018

...................................
Ing. Zdeněk Jeřábek
starosta

....................................
Mgr. Petr Padrnos
místostarosta

....................................
ověřovatel zápisu
Petra Vyskočilová

…….............................
ověřovatel zápisu
Antonín Krejčí

