USNESENÍ č. 26
z 26. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 27. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje pro 26. zasedání zastupitelstva obce Petrovice zapisovatelku Helenu Moudrou a
ověřovatele zápisu Jitku Kučerovou, DiS., a Jiřího Březny.
2. schvaluje navržený program 26. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dle pozvánky členům
zastupitelstva obce a zveřejněného oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce.
3.

a) schvaluje zápis usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne
26. 4. 2018 bez výhrad.

4.

a) schvaluje kupní smlouvu k pozemku p.č. 1583/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Petrovice u Třebíče, o výměře 19 m2, od vlastníků …………., r.č. …………….., trvale bytem
……………………., a …………………., r.č. ………………., trvale bytem ………………, a ukládá
starostovi obce uzavření kupní smlouvy.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
b) bere na vědomí informaci o vyhotovení geometrického plánu č. 402-40411/2016, kterým se
oddělují části pozemků v k.ú. Petrovice u Třebíče, kde se nacházejí již vybudované inženýrské
sítě, a schvaluje kupní cenu oddělených částí pozemků ve výši 100,-- Kč/m2 a ukládá starostovi
obce přípravu kupní smlouvy k pozemku p.č. 225/42 – orná půda, o výměře 137 m2, od vlastníků
………………………………………………………………………………………………………………………
……………. a odeslání nabídky koupě vlastníkům oddělených částí pozemků označených p.č.
225/43 a 225/44 (z p.č. 225/40 a p.č. 225/19) – vše pozemky orné půdy v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
c) bere na vědomí informaci o vyhotovení geometrických plánů, kterými se oddělují části
pozemků v k.ú. Petrovice u Třebíče dle zaměření stavby spojovacího chodníku Petrovice –
Okříšky a vodního toku v k.ú. Petrovice u Třebíče a navrhuje odkoupení těchto částí pozemků
za kupní cenu 20,-- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem vlastnictví kupujícím a
ukládá starostovi obce obeslání vlastníků dotčených pozemků nabídkou na odkoupení.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
d) schvaluje záměr koupě a kupní smlouvu k pozemkům p.č. 480/43 – trvalý travní porost o
výměře 154 m2 a pozemku p.č. 1583/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 m2,
oba v k.ú. Petrovice u Třebíče, od vlastníků …………………………………………………………….,
za kupní cenu 20,-- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem vlastnictví kupujícím,
a ukládá starostovi obce uzavření kupní smlouvy.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
e) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a kupní cenu 20,-- Kč/m2 k pozemkům
dotčeným připravovanou stavbou cyklostezky Okříšky – Petrovice a ukládá starostovi obce
uzavření těchto smluv s vlastníky stavbou dotčených pozemků dle Výpisu záboru v k.ú.
Petrovice u Třebíče projektové dokumentace stavby.

Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
f) schvaluje kupní smlouvy v počtu pěti ks na pozemky pod částí místní komunikace Petrovice –
Hvězdoňovice v úseku od konce lesa po křižovatku na silnici III. třídy dle přílohy.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
g) bere na vědomí informace o stavu desky na hrobu občanů zastřelených 7. května 1945
v obci, jejichž těla byla uložena do společného hrobu na hřbitově v Přibyslavicích, který je
válečným hrobem dle zák. č. 122/2004 Sb., v platném znění, a ukládá starostovi obce projednání
opravy se zástupci obce Přibyslavice.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
h) bere na vědomí informaci o zjištěné skutečnosti neoprávněného záboru části pozemku p.č.
1457/1 vybudovaným oplocením pozemku u novostavby č.p. …..vlastníkem …………………….
trvale bytem Petrovice ……., a ukládá místostarostovi obce projednat s ním tento zábor části
pozemku obce s návrhem na prodej za kupní cenu 150,-- Kč/m2 a podmínky úhrady všech
nákladů spojených s převodem vlastnictví kupujícím.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín Krejčí,
Ing. Jan Kuthan, Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
5. a) nebylo schváleno – poskytnutí finanční podpory ve výši 3.000,-- Kč Lince bezpečí, z.s., se
sídlem Praha 8, Ústavní 95, IČ: 61383198.
Hlasování: pro – 0 hlasů: proti – 5 hlasů: Jiří Března, Antonín Krejčí, Ing. Jan Kuthan, Ing. Zdeněk
Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, zdržel se – 2 hlasy: Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS.
b) nebylo schváleno - poskytnutí finančního daru 1. Kočičímu útulku na Vysočině z.s., Skrýšov,
Polná, IČ: 03731821.
Hlasování: pro – 0 hlasů, proti – 6 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Antonín
Krejčí, Ing. Jan Kuthan, Jitka Kučerová, DiS., zdržel se – 1 hlas: Richard Toufar
6.

bere na vědomí zprávu finančního výboru dle zápisu z jednání výboru dne 4. 6. 2018.

7.

schvaluje řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice,
okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, za rok 2017, kterou tvoří účetní výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31. 12. 2017.
Výsledek hospodaření za rok 2017 Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové
organizace, IČ: 70982996, ve výši - 17.319,87 Kč (ztráta), bude kryt ve smyslu ustanovení § 30
odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, z rezervního fondu příspěvkové
organizace ve výši 3.316,93 Kč a zvýšením příspěvku na provoz poskytovaného zřizovatelem
v roce 2018.

8.

a) bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Petrovice za období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 a schvaluje závěrečný účet obce Petrovice za
rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad.
b) schvaluje řádnou účetní závěrku obce Petrovice za rok 2017, kterou tvoří účetní výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31. 12. 2017.
c) schvaluje zabezpečení přezkoumání hospodaření obce Petrovice za rok 2018 auditorem
Ing. Zdeňkem Jarošem, Třebíč, Koutkova 344, IČ: 63429071, oprávněným provádět auditorskou
činnost oprávněním č. 1477.

9. schvaluje zápis událostí roku 2017 do kroniky obce.
10. schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji obce Petrovice.
11. a) bere na vědomí informaci o ústní stížnosti paní ……………….., trvale bytem Petrovice …….,
a setrvává na svém dřívějším usnesení, kterými optimalizovalo umístění kontejnerů na
biologicky rozložitelný odpad v obci.
b) bere na vědomí informaci o připravovaném rozšíření možností třídění komunálních odpadů
sběrem rostlinných tuků a olejů a rozšíření počtu kontejnerů na sběr papíru, s kterými souhlasí.
c) bere na vědomí informaci o řešení problému s ukládáním stavebního odpadu na sběrný dvůr
v Okříškách provozovaných společností ESKO-T s.r.o., Třebíč.
d) bere na vědomí informace o možné úpravě sběrných míst na kontejnerová stání v obci.
12. a) bere na vědomí informaci o podání žádost v rámci vyhlášeného dotačního titulu Ministerstva
vnitra ČR - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení nového
dopravního automobilu pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Petrovice
v roce 2019 a souhlasí se zvýšením v žádosti uvedené ceny na celkovou částku 1.050.000,-- Kč.
b) bere na vědomí informaci o výsledku konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky pro organizaci zřízenou obcí Petrovice: Mateřskou školu Petrovice, okres
Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ: 70982996, a jmenování Lenky Dostálové do funkce
ředitelky starostou obce na základě výsledného pořadí uchazečů.
c) bere na vědomí informaci o zrušení pomoci Mysliveckého sdružení Rakovec a revokuje
přijaté usnesení č. 20, bod 4., písm. h) ze dne 20. 06. 2017.
d) bere na vědomí připomínku k parkování nákladního vozidla na místní komunikaci u střediska
Zemědělského družstva Okříšky v Petrovicích a ukládá starostovi obce jednání s majitelem
vozidla autodopravy.
13. stanovuje pro volební období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva obce Petrovice: 9 členů.
14. a) bere na vědomí informace z Valné hromady dobrovolného svazku obcí Jihlava – Třebíč –
Raabs, se sídlem v Jihlavě, IČO: 75122863, konané dne 7. 6. 2018.
b) bere na vědomí informace z Valné hromady Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč,
IČO: 47438541, konané dne 15. 3. 2018.
c) bere na vědomí informace z Valná hromady svazku obcí Zásobování vodou Okříšky,
IČO: 48526061, konané dne 14. 6.2018.
15. a) bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Petrovice za období 1. 1. 2018 – 25. 6. 2018.
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 provedené účetním dokladem rozpočtu č. 6,
kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o částku 50.000,-- Kč.
16. souhlasí s návštěvou Ing. Jana Kuthana jako zástupce obce Petrovice u Ing. Miroslava
Oujezdského na Povodí Moravy, s.p., v Brně ve věci jednání týkající se plánované stavby
čistírny odpadních vod soustavou tzv. biologických rybníků.

Usnesení byla přijata takto:
Usnesení č. 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h
Usnesení č. 5a
Usnesení č. 5b
Usnesení č. 6, 7, 8a, 8b, 8c, 9, 10
Usnesení č. 11a, 11b, 11c, 11d
Usnesení č. 12a, 12b, 12c, 12d, 13
Usnesení č. 14a, 14b, 14c, 15a, 15b, 16

pro – 7 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 7 hlasů
pro – 7 hlasů
pro – 7 hlasů
pro – 7 hlasů

proti – 0 hlasů
proti – 5 hlasů
proti – 6 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů

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

Při projednávání všech záležitostí bodu 1 - 16 bylo přítomno 7 členů z 9 členů Zastupitelstva obce
Petrovice.

Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 04. 07. 2018

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

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

....................................
ověřovatel zápisu
Jitka Kučerová, DiS.

…….............................
ověřovatel zápisu
Jiří Března

