USNESENÍ č. 25
z 25. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 26. 4. 2018
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje pro 25. zasedání zastupitelstva obce Petrovice zapisovatelku Helenu Moudrou a
ověřovatele zápisu Richarda Toufara a Ing. Jana Kuthana.
2. schvaluje navržený program 25. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dle pozvánky členům
zastupitelstva obce a zveřejněného oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce.
3.

a) schvaluje zápis usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne
22. 2. 2018 bez výhrad.
b) bere na vědomí průběh a výsledek jednání se společností Terra Group Investment, a.s., Brno,
IČ: 29298059, týkající se podané výpovědi přihlášky a výpovědi dohody o zastupování k
nezpracované Přihlášce k energetické soutěži č. BM219695, a následnou změnu dodavatele
plynu do nemovitosti č.p. 68 v obci, kterým je od 1.4.2018 společnost ARMEX ENERGY, a.s.,
Děčín II – Nové Město, Folknářská 1246/21, IČ: 27266141.

4.

a) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: JI-1005C18/64 ve
prospěch obce Petrovice (budoucí oprávněný) s Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem (budoucí povinný), Praha 3 – Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČO:01312774,
na pozemku p.č. 225/3 – orná půda v k.ú. Petrovice u Třebíče pro realizaci akce „Petrovice –
Obec: rozšíření kabelové sítě VO“ a ukládá starostovi obce uzavření smlouvy.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
b) schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 1583/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Petrovice u Třebíče, o výměře 19 m2, od vlastníků každého podílem ½ , …………………….. a
…………………………………, za cenu celkem 50,-- Kč/m2 a úhradu všech nákladů
spojených s převodem vlastnictví k nemovitosti obcí a ukládá starostovi obce jednání
s vlastníky a přípravu kupní smlouvy.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
c) bere na vědomí informaci o vytyčení stávající hranice mezi pozemky p.č. 304/6 a p.č. st. 28/2
v k.ú. Petrovice u Třebíče a pověřuje místostarostu obce podpisem souhlasného prohlášení o
průběhu hranic těchto pozemků.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
d) schvaluje nákup zametače ZAR 14 vč. přídavných prvků (sběrné vany, kropícího zařízení,
hydraulického přetáčení, bočního přimetacího kartáče) v ceně 158.510,-- Kč dle nabídky č.
18NA00003 společnosti Tractor Tools s.r.o., Třebíč, Průmyslová 154, IČ: 01408496.
Hlasování: pro – 8 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 1 hlas: Jan Jahoda
e) bere na vědomí přípravu kupních smluv na pozemky pod částí místní komunikace Petrovice –
Hvězdoňovice v úseku od konce lesa po křižovatku na silnici III. třídy.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů

5. a) nebylo schváleno – poskytnutí finanční podpory na výměnu původního babyboxu za nový
typ v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, společnosti Babybox pro odložené děti –
STATIM, z.s., se sídlem Praha 10 – Hájek, Pod Oborou 88, IČ: 27006891.
Hlasování: pro – 1 hlas: Jan Jahoda, proti – 4 hlasy: Petra Vyskočilová, Antonín Krejčí, Ing. Zdeněk
Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, zdržel se – 4 hlasy: Jiří Března, Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka
Kučerová, DiS.
b) schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 7.000,-- Kč SH ČMS – Sboru
dobrovolných hasičů Petrovice, se sídlem Petrovice č.p. 23, na nákup pohárů pro soutěžní
družstva umístěná na 1.- 3. místě v kategorii mužů a v kategorii žen v soutěži „O putovní pohár
SDH Petrovice“ zařazené do soutěže Extraligy ČR v požárním útoku konané dne 1. září 2018,
včetně veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jan Jahoda, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová,
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
6.

a) schvaluje podání žádosti o investiční dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro
zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Petrovice v roce 2019 a ukládá
místostarostovi obce podání žádosti u Ministerstva vnitra České republiky za podmínky, že
v dotačním titulu budou vyhlášeny stejné podmínky týkající se spolufinancování a požadavků
na vozidlo jako pro rok 2018.
b) schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích týkající se nové
výsadby melioračních a zpevňujících dřevin v oplocenkách, která bude v lesích obce
realizována na podzim 2018, a ukládá starostovi obce podání žádosti v termínu od 1. 9. 2018
k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím Kraje Vysočina.

7.

a) bere na vědomí informaci o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu
Územního plánu Okříšky a nesouhlasí s plánovanou výstavbou místní komunikace označené ve
Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací jako VD 8, která částečně zasahuje na
katastrální území Petrovice u Třebíče, a ukládá starostovi obce podání připomínky a
nesouhlasu s umístěním této stavby na území obce Petrovice ve stanovené lhůtě pořizovateli.
b) schvaluje vydláždění části pozemku p.č. 119/10 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha, v k.ú. Petrovice u Třebíče, v úseku pod mezí od sociálních zařízení za hasičskou
zbrojnicí ke sklepu v ploše cca 64 m2 zámkovou dlažbou.
c-1) schvaluje trasu umístění místní komunikace v lokalitě Z1 dle varianty B Územní studie ze
dne 9. 9. 2016 zpracované Ing. arch. Veronikou Šindlerovou.
c-2) souhlasí s vyhotovením geometrického plánu pro místní komunikaci dle varianty B
zpracované Územní studie za podmínky, že veškeré náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu a další potřebné dokumentace k možné realizaci změny umístění místní
komunikace a k souvisejícímu majetkoprávnímu vypořádání pozemků uhradí vlastníci pozemků
v lokalitě Z1 s výjimkou obce Petrovice.
c-3) pověřuje starostu obce podáním žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování
pozemků, územního rozhodnutí, u příslušného stavebního úřadu k návrhu týkající se změny
umístění místní komunikace v lokalitě Z1 dle Územního plánu Petrovice ve variantě B
zpracované Územní studie.
d) ukládá starostovi obce zjištěním běžné ceny realizace inženýrských sítí k dalšímu jednání
s vlastníky pozemků v lokalitě Z1 dle Územní studie.

8. a) nebylo schváleno – zapojení obce Petrovice v 22. ročníku veřejné sbírky a preventivní akce
Ligy proti rakovině Praha v Českém dni proti rakovině 2018 konaném 16. května 2018 formou
prodeje žlutých kvítků v obci.
b) schvaluje uspořádání mobilního odvozu odpadů od občanů obce Petrovice na sběrný dvůr v
Okříškách provozovatele společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč, v sobotu dne 12. května 2018.

c) bere na vědomí informaci o vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky školy
Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, a složení
konkursní komise, kde členy za zřizovatele jsou starosta obce Ing. Zdeněk Jeřábek
a místostarosta obce Mgr. Petr Padrnos.
d) schvaluje nákup 4 ks dopravních značek Nerovnost vozovky (kód DZ A7) včetně sloupků a
jejich instalaci u spojovacího chodníku (cyklostezky) Petrovice – Okříšky a k místní komunikaci
od střediska Zemědělského družstva v Petrovicích k nemovitosti č.p. 36 v obci (Červený mlýn).
e) bere na vědomí informace o připravovaných kulturních akcích v obci.
f) ukládá starostovi obce zpracovat úpravu Provozního řádu pro veřejné užívání tělocvičny
v budově č.p. 68 tak, aby sloužila pouze občanům obce Petrovice a členům spolků
registrovaných se sídlem v obci Petrovice a propagující obec Petrovice.
9. a) bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 3/2018 provedené účetním dokladem
rozpočtu č. 4 ze dne 19. 3. 2018, týkající se vyúčtování a vratky části účelové dotace ze státního
rozpočtu ÚZ 98008 – volba prezidenta České republiky ve výši 5.988,-- Kč.
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 provedené účetním dokladem rozpočtu č. 5,
kterým se snižují příjmy a výdaje obce o částku 15.600,-- Kč a upravují výdaje obce v rámci
odvětvového třídění.
Usnesení byla přijata takto:
Usnesení č. 1, 2
Usnesení č. 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4e, 5b
Usnesení č. 4d
Usnesení č. 5a
Usnesení č. 6a, 6b, 7a, 7b
Usnesení č. 7c-1, 7c-2, 7c-3
Usnesení č. 7d
Usnesení č. 8a
Usnesení č. 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b
Usnesení č. 8f

pro – 7 hlasů
pro – 9 hlasů
pro – 8 hlasů
pro – 1 hlas
pro – 9 hlasů
pro – 7 hlasů
pro – 8 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 9 hlasů
pro – 5 hlasů

proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 4 hlasy
proti – 0 hlasů
proti – 1 hlas
proti – 1 hlas
proti – 4 hlasy
proti – 0 hlasů
proti – 4 hlasy

zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 1 hlas
zdržel se – 4 hlasy
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 1 hlas
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 5 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 0 hlasů

Při projednávání záležitostí bodů 1 – 2 bylo přítomno 7 členů z 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice.
Při projednávání záležitostí bodů 3 – 9 bylo přítomno 9 členů z 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice.

Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 03. 05. 2018

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

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

....................................
ověřovatel zápisu
Richard Toufar

…….............................
ověřovatel zápisu
Ing. Jan Kuthan

