Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 26. 4. 2018 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice
Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 19.00 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 osobních důvodů oznámil pozdější příchod Jiří Března, z pracovních důvodů oznámila pozdější
příchod Jitka Kučerová, DiS.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Richard Toufar, Ing. Jan Kuthan.
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 25. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 25. zasedání zastupitelstva obce
2. Schválení programu 25. zasedání zastupitelstva obce
3. Kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 2. 2018
4. Majetkoprávní a majetkové záležitosti obce
5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
6. Vyhlášené a připravované dotační tituly pro obce
7. Územní plánování, výstavba a údržba obce
8. Organizační záležitosti obce
9. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2018
10. Rozprava - diskuse.
Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Mgr. Petr Padrnos – místostarosta obce
Ing. Jan Kuthan – člen zastupitelstva 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 24. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 2. 2018
a) Starosta obce přečetl usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se konalo dne
22. února 2018.
K usnesením nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.
Před hlasováním k záležitosti bodu 3. a) byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko (výhrady) k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 3. a) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

b) Starosta obce informoval o postupu společnosti Terra Group Investment, a.s., Brno, IČ:
29298059, po podané výpovědi k uzavřené Přihlášce k energetické soutěži a k zastupování obce dle
přijatého usnesení č. 24, bod 10., písm. c), kdy uvedená společnost navrhla podání výpovědi
současnému dodavateli plynu Innogy Energie, s.r.o., Praha 10, IČ: 49903209, a přislíbila úhradu
smluvní pokuty za podání výpovědi. Smluvní pokuta ve výši 8.000,-- Kč byla součástí faktury
vyúčtování spotřeby a uhrazených záloh k 31. 3. 2018. Obec fakturu včetně uvedené sankce
uhradila dne 20. 4. 2018 a následně bude společností Terra Group Investment, a.s., uhrazena obci.
Nyní je smluvní pokuta vedena jako pohledávka ke společnosti Terra Group Investment, a.s.

Od 1. dubna 2018 je dodavatelem plynu do budovy č.p. 68 v obci společnost ARMEX ENERGY, a.s.,
Děčín II – Nové Město, Folknářská 1246/21, IČ: 27266141. Smlouva je uzavřena na dobu určitou
– 2 roky.
Před hlasováním k záležitosti bodu 3. b) byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko (výhrady) k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 3. b) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

V začátku projednávání uvedené záležitosti se doslavili členové zastupitelstva obce Jiří Března a
Jitka Kučerová, DiS. Zastupitelstva obce Petrovice je přítomno v počtu 9 členů.
4. Majetkoprávní a majetkové záležitosti
a) Projednána byla Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1005C18/64 ve
prospěch budoucí oprávněné obce Petrovice s povinnou Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, se sídlem Praha 3, Žižkov, IČO: 01312774, na akci rozšíření kabelového vedení veřejného
osvětlení v obci k č.p. 144 a 145, za účelem umístění 1 ks pojistkové skříně a kabelu na pozemku
p.č. 225/3 v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 3.000,-- Kč v rozsahu 5 m2. V případě, že po zaměření kabelu bude dotčení pozemku větší, navýší se jednorázová úplata o částku 420,-- Kč za každý
další přesahující m2.
b) Projednána byla možná koupě pozemku p.č. 1583/9 v k.ú. Petrovice u Třebíče o výměře 19 m2,
který bude rovněž dotčen položením kabelu pro akci rozšíření kabelového vedení veřejného
osvětlení v obci k č.p. 144 a 145. Pozemek je ve vlastnictví …………………….. a ………………..,
každého vlastnictvím ½.
Pozemek je již dotčen položeným kabelem přípojky NN pro stavbu rodinného domu manželů
……………. a uzavřením věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce.
Diskutována byla cena pozemku. Dohodnutá kupní cena byla stanovena na 50,-- Kč/m2 a úhradou
nákladů souvisejících s převodem vlastnictví kupující obcí Petrovice.
c) Společnost Geoding s.r.o., informovala o objednávce p. Skryji na vytyčení průběhu hranice mezi
pozemky v k.ú. Petrovice u Třebíče p.č. stavební 28/2 a p.č. 304/6, který je ve vlastnictví obce.
Místostarosta obce byl pověřen řešením předmětné záležitosti a podepsáním souhlasného
prohlášení o souběhu hranic.
Diskutována byla stávající stavba podezdívky na pozemku obce, kterou obec nevybudovala, a je
pozůstatkem užívání nemovitosti stodoly předchozími vlastníky. Obec bude po stávajícím vlastníku
nemovitosti stavby na p.č. st. 28/2 vyžadovat její odstranění.
Krátce byl diskutován stav probíhajícího řízení ve věci umístění stavby a stavebního povolení na
stavbu „Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu
spojené se změnou užívání na truhlářskou dílnu“.
d) Posouzena byla nabídka č. 18NA00003 společnosti Tractor Tools s.r.o., Třebíč, IČ: 01408496, na
nákup zametače ZAR 14 vč. přídavných prvků (sběrné vany, kropícího zařízení, hydraulického
přetáčení, bočního přimetacího kartáče) v ceně 158.510,-- Kč, jako přídavného zařízení
k malotraktoru obce za účelem zjednodušení a zlepšení údržby místních komunikací obce.
e) Diskutován byl postup při uzavírání kupních smluv na pozemky pod částí místní komunikace
Petrovice – Hvězdoňovice v úseku od konce lesa po křižovatku na silnici III. třídy.
Kupní smlouvy budou uzavírány na základě dříve uzavřených dohod.
Celkem se prodej týká 28 vlastníků.
Vzhledem k nákladům na zápis smluv do katastru nemovitostí je vhodné uzavřít kupní smlouvy, kde
bude uvedeno více vlastníků současně na jedné smlouvě.
Členové zastupitelstva obejdou s návrhem smlouvy prodávající vlastníky pozemků a až na základě
jejich odsouhlasení textu smlouvy budou smlouvy připraveny v dostatečném počtu výtisků
k podpisům, který musí být na smlouvě úředně ověřen, a budou vyhotoveny návrhy na vklad do
katastru nemovitostí.
Před každým hlasováním ke všem záležitostem bodu 4. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Záležitosti bodu 4. písm. a), b), e) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 4. písm. c), d) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
a) Žádost o finanční podporu na výměnu původního babyboxu za nový typ v Nemocnici Jihlava,
příspěvkové organizaci, zaslala společnost Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem
Praha 10 – Hájek, Pod Oborou 88, IČ: 27006891.
K žádosti byl přiložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace i návrh darovací smlouvy.
Požadovaná částka nebyla sdělena a byla ponechána na možnostech poskytovatele (dárce).
Finanční podpora nebyla schválena.
d) Žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 7.000,-- Kč podal SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Petrovice, se sídlem Petrovice č.p. 23.
Žádost je účelově vázána k soutěži „O putovní pohár SDH Petrovice“ zařazené do soutěže Extraligy
ČR v požárním útoku konané dne 1. září 2018 na nákup pohárů pro soutěžní družstva umístěná na
1.- 3. místě v kategorii mužů a v kategorii žen.
Současně byl projednán návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.000,-- Kč.
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) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

6. Vyhlášené a připravované dotační tituly pro obce
a) V roce 2017 bylo schváleno podání žádosti v rámci vyhlášeného dotačního titulu na pořízení
nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Petrovice
v roce 2018. Žádost nebyla vybrána z důvodu značného počtu podaných žádostí. Rozhodujícím
kritériem bylo stáří vozidla. Vozidlo registrované a používané zásahovou jednotkou je relativně
nízkého stáří oproti vozidlům používaným v jiných obcích.
Dotační titul je vyhlašován Ministerstvem vnitra České republiky, podáním prostřednictvím HZS
příslušného kraje. Na internetových stránkách MV ČR je zveřejněno upozornění na termín vyhlášení
v roce 2018 na vozidla pro rok 2019, který bude v závěru měsíce dubna.
Podání žádosti bylo schváleno za podmínky, že v dotačním titulu budou vyhlášeny stejné podmínky
týkající se spolufinancování a požadavků na vozidlo.
Místostarostovi obce bylo uloženo zpracování a podání žádosti na pořízení nového dopravního
automobilu pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Petrovice v roce 2018 na rok
2019 ve výši celkových výdajů max. 1.000.000,-- Kč.
Poznámka: „Účelová investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ byla
Ministerstvem vnitra ČR - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2019
vyhlášena 30. 4. 2018. Lhůta pro podání žádostí: 30. 4. 2018 - 30. 6. 2018.
b) Finanční příspěvky na hospodaření v lesích od 1. července 2016 poskytuje stát prostřednictvím
Ministerstva zemědělství. Vlastníci lesů žádosti o tyto příspěvky na hospodaření v lesích podávají u
příslušného krajského úřadu.
Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích vč. požadované výše
příspěvku musí být podáno před započetím práce, tedy před výsadbou. Žádosti se podávají v době
od 1. 9. do 31. 3. následujícího roku prostřednictvím aplikace "Modul pro žadatele o finanční
příspěvky na hospodaření v lesích" dle vyhl. č. 30/2014 Sb.
Dotace jsou poskytovány na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v oplocenkách, je nutná
spolupráce s příslušným odborným lesním hospodářem.
V rámci podzimní výsadby by bylo vhodné realizovat takovou výsadbu, u které lze požádat o
poskytnutí dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.
Starostovi obce bylo uloženo seznámit se s podmínkami poskytnutí příspěvku na hospodaření
v lesích a podání žádosti na vhodnou výsadbu dle druhové skladby a podmínek dotace v září 2018.
Před každým hlasováním ke všem záležitostem bodu 6. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 6. písm. a) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 6. písm. b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

7. Územní plánování, výstavba a údržba obce
a) Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování,
oznámil dopisem ze dne 06.04.2018, zn.: ORÚP 23384/18 – SPIS 2399/2012/MMě, konání
veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Okříšky, které se koná
16. 5. 2018 v 18.00 hodin v městysi Okříšky. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání může každý u pořizovatele podat námitky nebo připomínky.
Návrh uvedeného upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Okříšky je zveřejněn na
internetových stránkách města Třebíče
Zhlédnutím zveřejněné dokumentace, především výkresu Schéma urbanistické studie, je zřejmé, že
v rámci rozvoje městyse Okříšky, je plánovaná výstavba místní komunikace označené ve Výkresu
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací jako VD 8, která částečně zasahuje na katastrálním
území obce Petrovice.
Návrh nebyl předem projednán s žádným zástupcem obce Petrovice projektantem Ing. arch Milanem
Grygarem, ze společnosti DISprojekt s.r.o, Třebíč, ani pořizovatelem, kterým je Městský úřad Třebíč,
ani zástupcem městyse Okříšky.
Zastupitelstvo obce Petrovice nesouhlasí s umístěním této dopravní stavby na své území, neboť zde
neplánuje žádnou svoji výstavbu a uvedená stavba není jejím veřejným zájmem ani nemá nadmístní
význam.
Starostovi obce bylo uloženo podání připomínky a nesouhlasu s umístěním této stavby ve stanovené
lhůtě pořizovateli.
b) Projednán byl návrh Sboru dobrovolných hasičů Petrovice na vydláždění části pozemku p.č.
119/10 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Petrovice u Třebíče zámkovou
dlažbou. Jedná se o plochu cca 64 m2, pod mezí od sociálních zařízení za hasičskou zbrojnicí ke
sklepu. Realizaci provedou členové Sboru dobrovolných hasičů Petrovice bezplatnou dobrovolnickou
činností, obec Petrovice uhradí materiál potřebný k realizaci.
Kalkulované náklady činí cca 14.000,-- Kč.
c) Na základě dříve zpracované Územní studie plochy Z1 ve variantě B, kterou je možné v plném
rozsahu využít až po zpracované a schválené změně č. 2 Územního plánu Petrovice, bylo na žádost
Ing. Jana Kuthana, Petrovice 132, dne 13.04.2018 vydáno Městským úřadem Třebíč, odborem
rozvoje a územního plánování, oddělením Úřad územního plánování, Vyjádření k využití území
z hlediska územně plánovací dokumentace k pozemkům p.č. 345/3, 369/3, 368/1, 367/2, 366/1 v k.ú.
Petrovice u Třebíče, zn.: OŔÚP 24924/18 – SPIS 10/2018/MMH.
V tomto vyjádření se uvádí, že na stávající ploše lze umožnit výstavbu místní komunikace, která je
veřejně prospěšnou stavbou, dle varianty B.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uvedenou změnou v území, dle varianty B Územní studie
zpracované Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Most, dne 9. 9. 2016, avšak za podmínky, že veškeré
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, příslušných řízení a dalších nákladů spojených
s realizací této změny umístění místní komunikace budou hrazeny vlastníky pozemků v lokalitě Z1
bez jakékoliv spoluúčasti obce.
Před hlasováním k záležitosti písm. c) byla starostou obce vyhlášena přestávka v délce 10 minut.
d) Ing. Jan Kuthan informoval o cenové nabídce Ing. Jana Heraleckého, firmy H-projekt,
IČ: 9407104, Telč, na vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na
stavbu místních komunikací v území Z1, popř. o možnosti předložení cenové nabídky a zpracování
projektové dokumentace na inženýrské sítě v uvedené lokalitě.
Diskutována byla cena vybudování inženýrských sítí, nutnost jednání s vlastníky pozemků v lokalitě
Z1 dle územního plánu resp. územní studie, za účelem možného zajištění pozemků k výstavbě
rodinnými domy.
Členům zastupitelstva obce byla v úvodu projednávání záležitosti bodu 7. písm. c) připomenuta skutečnost,
že člen Zastupitelstva obce Petrovice Ing. Jan Kuthan je v této záležitosti ve střetu zájmů.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 7. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 7. písm. a), c) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 7. písm. b) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 7. písm. d) přednesl Ing. Jan Kuthan, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

8. Organizační záležitosti obce
a) Dne 16. května 2018 se uskuteční 22. ročník Českého dne proti rakovině 2018. Jedná se o
veřejnou sbírku prodejem žlutých kvítků za cenu 20,-- Kč/ks a rozdávání letáčků s informacemi
o prevenci rakoviny. Tématem letošního ročníku jsou nádory tlustého střeva.
Organizátorem je Liga proti rakovině Praha, která požádala obec Petrovice o zapojení se do akce
a to nejlépe ve spolupráci s místní knihovnou, školami, oddíly a neziskovými organizacemi v obci.
Po kratší diskusi nebylo zapojení se do akce v obci schváleno.
b) Každoročně obec Petrovice zajišťuje pro občany odvoz některých odpadů na sběrný dvůr
v Okříškách provozovatele společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč.
Jedná se převážně o velkoobjemový odpad a vyřazené elektrospotřebiče z domácností, sportovní
vybavení (např. stará kola) apod.
Bylo schváleno uskutečnění této služby pro občany v sobotu dne 12. května 2018.
c) Starosta obce informoval o vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
pro organizaci zřízenou obcí Petrovice: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková
organizace, IČ: 70982996, dle doporučení zastupitelstva obce dle usnesení č. 24., bod 10., písm. d).
Současně informoval o sestavení konkursní komise pro toto konkursní řízení. Za zřizovatele jsou
členy starosta obce Ing. Zdeněk Jeřábek, který je současně předsedou komise, a místostarosta obce
Mgr. Petr Padrnos. Termín pro doručení přihlášek je do 9. května 2018 do 17.00 hodin.
d) Ing. Jan Kuthan se dotázal na termín provedení oprav povrchů místních komunikací po zimním
období a upozornil na stav (nerovnosti způsobené kořeny stromů) povrchu spojovacího chodníku
Petrovice – Okříšky.
Starosta obce informoval, že probíhají jednání o provedení oprav co nejdříve v květnu 2018.
V rámci diskuse bylo schváleno zakoupení 4 ks výstražných dopravních značek Nerovnost vozovky
(kód DZ A7) včetně sloupků a jejich instalace.
e) Byla přednesena informace o připravovaných kulturních a společenských akcích:
dne 7. května 2018 – mše u kapličky v obci a položení květin u památníku padlých v II. světové válce,
příprava vystoupení dechové hudby v neděli 16. září 2018.
Na příštím zasedání zastupitelstva obce bude projednán program oslav 100. výročí vzniku republiky
dne 28. října 2018.
f) Na základě informací týkajících se užívání tělocvičny v budově č.p. 68 veřejností projednaných
na 24. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 22. 2. 2018 bylo po kratší diskusi, která se týkala
především možností využívání občany z jiných obcí, schváleno užívání tělocvičny pouze pro občany
s trvalým pobytem v obci popř. členy spolků sídlících v obci a propagujících svou činností obec
Petrovice.
Starostovi byla uložena úprava provozního řádu tělocvičny.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 8. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 8. a) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 8. e) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 8. b), c), f) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 8. d) – dotaz Ing. Jan Kuthan, návrh usnesení Ing. Zdeněk Jeřábek.

9. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2018
a) Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 3/2018 ze dne
19. 3. 2018, provedené dokladem rozpočtu č. 4.
Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě vyúčtování obdržené zálohy účelové dotace ÚZ 98008
na zajištění výdajů obce spojených s volbou prezidenta ČR poukázané ze státního rozpočtu
prostřednictvím Kraje Vysočina. Mezi ZBÚ a dotačním účtem bylo převedeno a následně vráceno
5.988,-- Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2018 bylo schváleno starostou obce a předsedou finančního výboru obce.

b) Projednáno a schváleno bylo rozpočtové opatření č. 4/2018 provedené dokladem rozpočtu č.
5., kterým se snižují příjmy a výdaje obce o částku 15.600,-- Kč a upravují výdaje obce v rámci
odvětvového třídění a položek rozpočtové skladby.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 9. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 9. a), b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

10. Diskuse a závěr
Petr Padrnos – informoval, že na základě usnesení Zastupitelstva obce Petrovice č. 24, bod 7.,
písm. a) byli obesláni dodavatelé (zhotovitelé) stavby „Oprava části MK vč. chodníku“ a bylo
provedeno vyhodnocení došlých nabídek schválenou hodnotící komisí.
Na základě vyhodnocení cenových nabídek byla vybrána firma Stavba a údržba silnic Třebíč –
obchodní činnost s.r.o., Třebíč, IČ: 26927501, která nabídla nejnižší cenu. V současné době probíhá
jednání o uzavření Smlouvy o dílo a také příprava (kompletace) žádosti o podání do Programu
obnovy venkova Vysočiny na rok 2018.
Fotokopie Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek je přílohou zápisu.
Členy zastupitelstva obce byla diskutována četnost vozidel na místní komunikaci na území obce
Petrovice v úseku od křižovatky u střediska ZD kolem Červeného mlýna.
Petra Vyskočilová – dotázala se na stav realizace odvětrání střechy kulturního domu.
Odpověděl místostarosta obce Mgr. Petr Padrnos – o realizaci bylo jednáno s Jaroslavem
Noháčkem, Petrovice č.p. 59, který navrhl způsob realizace odvětrání – instalaci celoplošného
přivětrávaného hřebene.
Doplnila Helena Moudrá, že písemná objednávka byla dodavateli odeslána (e-mailem dne
15.3.2018), požadovaný termín provedení byl uveden před letními měsíci.
Jitka Kučerová – dotazovala se na rozesílání informačních SMS zpráv občanům.
Odpověděla Helena Moudrá - nyní probíhá příprava na plnění povinností ochrany osobních údajů
v souvislosti se směrnicí GDPR.
Neboť sbírání telefonních čísel a kontaktů (např. i e-mailových) je nakládání s osobními údaji, bude
v záležitosti zajištění zlepšené informovanosti občanů pokračováno po vyjasnění některých sporných
záležitostí. Žádný zákon neukládá obcím tuto informační povinnost, jedná se o dobrovolné poskytnutí
soukromých dat formou jejich osobního sdělení, které však musí mít písemnou a legislativně
správnou formu.
K žádné projednávané záležitosti v rámci záležitostí bodu 10. nebylo navrhováno a přijímáno
usnesení zastupitelstva obce.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 26. 4. 2018 ve 23:20 hodin.
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

