Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 27. 6. 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.
Omluvili se Jan Jahoda z pracovních důvodů a Petra Vyskočilová z rodinných důvodů.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 26. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Jitka Kučerová, DiS., a Jiří Března.
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 26. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
2. Schválení programu 26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
3. Kontrola usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 26. 4. 2018
4. Majetkoprávní a majetkové záležitosti obce
5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
6. Zpráva finančního výboru obce
7. Hospodaření zřízených právnických osob – Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové
organizace, v roce 2017, schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky 2017
8. Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
období 1.1. - 31.12.2017, schválení účetní závěrky 2017
9. Zápis událostí roku 2017 do kroniky obce
10. Směrnice obce
11. Problematika odpadového hospodářství
12. Organizační záležitosti obce
13. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Petrovice na období 2018 – 2022
14. Informace z členských DSO – Valné hromady dne 15. 3. 2018, 7. 6. 2018, 14. 6. 2018
15. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2018
16. Rozprava - diskuse.
Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Mgr. Petr Padrnos – místostarosta obce
Ing. Jan Kuthan – člen zastupitelstva obce, předseda finančního výboru
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 25. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 4. 2018
Starosta obce přečetl usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, které se konalo dne
26. dubna 2018.
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.

4. Majetkoprávní a majetkové záležitosti
a) Projednána byla kupní smlouva na koupi pozemku p.č. 1583/9 v k.ú. Petrovice u Třebíče o
výměře 19 m2, kdy záměr koupě pozemků obcí a další záležitosti spojené s převodem vlastnictví
k tomuto pozemku byly projednány a schváleny na 25. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.
b) Společnost Geoding, spol. s.r.o., Praha 4, zaslala obci vyhotovený geometrický plán č. 40240411/2016 dle požadovaného oddělení pozemků, kde se nachází inženýrské sítě vybudované
panem Davidem Kružíkem. Objednávka oddělovacího geometrického plánu byla schválena na
zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 30. 6. 2016, usnesením č. 14, bod 6. a).
Projednána a schválena byla kupní cena ve výši 100,-- Kč/m2 a úhrada nákladů souvisejících
s převodem vlastnictví, které uhradí kupující.
Starostovi obce byla uložena příprava kupní smlouvy s vlastníky pozemku p.č. 225/1 – orná půda
v k.ú. Petrovice u Třebíče, ze kterého byl oddělen pozemek p.č. 225/42 – orná půda, o výměře 137
m2, který je ve společném jmění manželů ……………………………………….., oba trvale bytem
…………………………………………………………, a zaslání nabídky koupě ostatním majitelům
dotčených pozemků p.č. 225/40 a 225/19 (resp. oddělených částí označených p.č. 225/43 a 225/44)
oba pozemky orné půdy v k.ú. Petrovice u Třebíče.
c) Společnost Geoding spol. s.r.o., Praha 4, zaslala obci vyhotovené geometrické plány dle
požadovaného zaměření stavby spojovacího chodníku do Okříšek a neudržovaného vodního
toku v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Na základě těchto geometrických plánů je třeba zahájit jednání s vlastníky dotčených pozemků o
jejich prodeji obci Petrovice a to za kupní cenu 20,-- Kč/m2 a úhradu nákladů souvisejících
s převodem vlastnictví kupujícím.
Starostovi obce bylo uloženo obeslání všech vlastníků dotčených pozemků s nabídkou na odkup.
.
d) Projednán byl záměr koupě a kupní smlouva k pozemku 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, které jsou ve vlastnictví …………………….. a …………………., každé
podílem ideální poloviny, obě trvale bytem obec ………….
První pozemek je dle projektové dokumentace dotčen připravovanou stavbou cyklostezky a druhý se
nachází pod stávající místní komunikací tzv. Leskou cestou.
Na základě jednání o připravované stavbě cyklostezky jsou obě prodávající ochotny oba pozemky
prodat za kupní cenu 20,-- Kč/m2 a úhradu nákladů souvisejících s převodem vlastnictví kupujícím.
e) Projednána byla majetkoprávní příprava stavby cyklostezky Okříšky – Petrovice. Dle Výpisu
záboru, který je součástí projektové dokumentace, jednal zástupce společného objednatele obce
Petrovice a městyse Okříšky, s vlastníky dotčených pozemků. Za účelem další přípravy stavby je
třeba uzavřít s vlastníky dotčených pozemků Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, která byla
projednána a schválena. Kupní cena dotčených pozemků činí 20,-- Kč/m2.
Diskutovány byly podmínky u možnosti, že prodávající vlastník se rozhodne obci prodat celý
pozemek dotčený stavbou.
Schválené znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a Výpis záboru v k.ú. Petrovice u Třebíče
s uvedením vlastníků pozemků je přílohou zápisu.
f) Na základě záležitosti bodu 4. písm. e) projednané na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
dne 26. dubna 2018 byly připraveny kupní smlouvy na pozemky pod částí místní komunikace
Petrovice – Hvězdoňovice v úseku od konce lesa po křižovatku na silnici III. třídy.
Vyhotoveno bylo pět kupních smluv, kde prodej pozemků se týká více prodávajících.
Kupní smlouvy jsou přílohou zápisu.
Ing. Jan Kuthan vznesl připomínku k nesouladu kupovaných pozemků a ortofotomapě, které je
možné sledovat prostřednictvím internetu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a k rozsahu kupovaných
pozemků dle jejich výměr.
Mgr. Petr Padrnos vysvětlil tvorbu ortofota do map a vzniklý nesoulad. Kupovány jsou celé výměry
Pozemků označených jako ostatní plocha, ostatní komunikace, dle dřívějšího zaměření této
komunikace.
Starosta obce vyhlásil přestávku v době od 20:05 do 20:15 hodin.

g) Projednán byl stav pomníku na hrobu občanů obce, kteří byli zastřeleni dne 7. května 1945 a
jejich ostatky jsou uloženy ve společném hrobě na hřbitově v Přibyslavicích. Tento hrob je veden
v centrální evidenci válečných hrobů, kterou vede Ministerstvo obrany ČR číslem CZE6113-8676.
Dle zák. č. 122/2004 Sb., v platném znění, § 3, péči o válečné hroby zajišťuje vlastník hrobu, a pokud
není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, což je obec Přibyslavice.
Telefonickým dotazem na Obecní úřad Přibyslavice bylo ověřeno, že k tomuto hrobu není uzavřena
žádná smlouva o nájmu hrobového místa s některým z pozůstalých zastřelených občanů a jsou si
vědomi, že se jedná o válečný hrob, avšak dosud se o něj nijak skutečně nestarali, protože hrob byl
vždy někým udržován, co se týká jeho čistoty, obnovy květin apod.
Veškeré činnosti týkající se opravy nebo výměny desky je třeba řešit ve spolupráci s obcí
Přibyslavice, což bylo starostovi obce uloženo.
Na péči o tyto hroby je každoročně vypisován grantový program Ministerstvem obrany ČR.
Obec Petrovice se na opravě může podílet např. formou účelového transferu (dotace) obci
Přibyslavice.
Fotografie stavu pamětní desky pořízená dne 9. května 2018 je přílohou zápisu.
h) Bylo zjištěno, že nově vybudované oplocení pozemku p.č. 83/1 u novostavby č.p. 149
zasahuje do pozemku ve vlastnictví obce Petrovice p.č. 1457/1. Došlo k záboru tohoto pozemku
obce o výměře cca 18 m2.
Vlastník oplocení pan ………………….. bude o zjištěné skutečnosti neoprávněného záboru pozemku
obce informován a bude s ním místostarostou obce jednáno o nutnosti zaměření záboru a
vyhotovení geometrického plánu a následném odprodeji dotčené části pozemku p.č. 1457/1. Veškeré
náklady spojené s řešením této záležitosti ponese pan ......................, trvale bytem Petrovice …….
Kupní cena byla stanovena na 150,-- Kč/m2.
Záměr prodeje bude obcí zveřejněn na základě výsledku jednání a dle vyhotoveného geometrického
plánu záboru pozemku.
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. b), c), d), e) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 4. písm. f), h) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 4. písm. a), d), g) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
a) Žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,-- Kč na provoz, zaslala Linka bezpečí, z.s., se sídlem
Praha 8, Ústavní 95, IČ: 61383198. Spolek mimo jiné zajišťuje pomoc a ochranu dětem a mladým
lidem v tíživých či krizových životních situacích prostřednictvím svých odborných pracovišť, zejména
prostřednictvím celostátní telefonní Linky bezpečí.
Finanční podpora nebyla schválena.
d) Žádost 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s., Skrýšov, Polná, IČ: 03731821, která je
formulována jako žádost o finanční dar. Žádost byla zaslaná e-mailem dne 11. 05. 2018.
Spolek je založený za účelem naplňování společného zájmu na ochranu zvířat a prevenci proti
týrání. V žádosti je popisována špatná finanční situace spolku a uvádí, že potřebuje uhradit faktury
po splatnosti za poskytnuté veterinární služby ve výši téměř 22.000,-- Kč.
Finanční podpora nebyla schválena.
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. Zpráva finančního výboru obce
Jednání finančního výboru se uskutečnilo 4. 6. 2018 a v tento den byl pořízen zápis z jednání, který
obsahuje doporučení návrhů usnesení, týkající se projednání hospodaření obcí zřízené
příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, a
hospodaření obce Petrovice v roce 2017.
Zápis finančního výboru ze dne 4. 6. 2018 je přílohou zápisu.
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 Ing. Jan Kuthan, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

7. Hospodaření zřízených právnických osob - Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč,
příspěvkové organizace, v roce 2017, schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření 2017
a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2017 vlastní
příspěvkové organizace - Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ:
70982996, se sídlem Petrovice 68. Řádnou účetní závěrku tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku
a ztráty, Příloha sestavené k 31. 12. 2017.
Výsledek hospodaření organizace v roce 2017 činil k 31.12.2017 ztrátu 17.319,87 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo krytí ztráty výsledku hospodaření roku 2017. Dle zák. č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 30, odst. 2, písm. d), organizace úhradu ztráty za předchozí léta
kryje finančními prostředky z fondu rezerv.
Fond rezerv organizace k 31.12.2017 tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření předchozích let
(SÚ 413) činí 3.316,93 Kč, což nepokrývá celou ztrátu vzniklou hospodařením v roce 2017 a proto
bude zvýšen příspěvek zaslaný příspěvkové organizaci v roce 2018 o částku 14.000,-- Kč.
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. přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

8. Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za období 1. 1. – 31. 12. 2017, schválení účetní závěrky 2017
a) Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za období od 01.01.2017 do 31.12.2017. Přezkoumání hospodaření za r. 2017
provedl Ing. Zdeněk Jaroš, Třebíč, Koutkova 344, IČ: 63429071, auditor č. oprávnění 1477.
Dle závěru zprávy nebyly při přezkoumání hospodaření obce Petrovice za období od 01.01.2017 do
31.12.2017 zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zpráva je součástí závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2017, který byl projednán a uzavřen
s vyjádřením dle zák. č. 250/2000 Sb., § 17: zastupitelstvo obce Petrovice souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo a schválilo řádnou účetní závěrku k 31.12.2017, kterou
tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavené k 31.12.2017.
Dle Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2017 činí výsledek hospodaření účetního období od 01.01.2017 do
31.12.2017: +1.164.789,42 Kč. Výsledek hospodaření se samostatně neschvaluje, je součástí účetní
závěrky.
Obec Petrovice nemá zřízeny žádné fondy. V rámci účetních operací účetní jednotky se výsledek
hospodaření roku 2017 převádí z účtu SÚ 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na SÚ
432 – Účet nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let.
c) Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo zabezpečení přezkoumání hospodaření obce Petrovice
za rok 2018. Dle § 4 odst. 1 zák. č. 420/2004 Sb. přezkoumání hospodaření provádí příslušný krajský
úřad nebo auditor resp. auditorská společnost. Bylo rozhodnuto o zajištění přezkumu hospodaření
obce Petrovice za rok 2017 auditorem Ing. Zdeňkem Jarošem, Třebíč, Koutkova 344, IČ: 63429071,
oprávnění č. 1477.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 8. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 8. a), b), c) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhoval Ing. Zdeněk Jeřábek.

9. Zápis událostí roku 2017 do kroniky obce
Projednán byl návrh textu zápisu událostí roku 2017 do kroniky obce.
K předloženému návrhu zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh textu je přílohou zápisu.
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. Směrnice obce
Projednán byl návrh Směrnice pro nakládání s osobními údaji týkající se stanovení vnitřních
pravidel pro zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností podle Obecného nařízení EU č.
2016/679 (GDPR).
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Před hlasováním k záležitosti bodu 10. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 10. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

11. Problematika odpadového hospodářství
a) Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27. 12. 2017 byla schválena optimalizace nádob
na biologicky rozložitelný odpad v obci a odstranění 4 ks kontejnerů o objemu 770 l firmy ESKO-T
s.r.o., Třebíč, v místech, kde jsou v blízkosti umístěny velkoobjemové kontejnery na tento odpad
Zemědělského družstva Okříšky, družstvo, z důvodu požadované platby za každý kontejner a jejich
Výsyp ve výši 130,-- Kč.
Paní ……………………, trvale bytem Petrovice č.p. ….., pracovnici Obecního úřadu Petrovice ústně
sdělila, že s tímto nesouhlasí a požaduje opakované projednání této záležitosti a navrácení alespoň
jednoho ks kontejneru o objemu 770 l zpět na stanoviště před sportovní areál. Tento požadavek
zdůvodnila tvrzeními, že velkoobjemový kontejner umístěný u cyklostezky je daleko, s biologickým
odpadem musí do kopce, k finanční záležitosti uvedla, že pobíráme na ně jako občany obce daňový
příjem.
Uvedený podnět (stížnost) byl projednán a zastupitelstvo obce potvrdilo své dřívější rozhodnutí.
b) Projednáváno bylo rozšíření možnosti třídění komunálních odpadů sběrem rostlinných tuků a
olejů prostřednictvím sběrných nádob, které připravuje Svazek obcí pro komunální služby, Třebíč, a
nutnost rozšíření počtu sběrných nádob na papír v obci, neboť stávající kontejnery na všech
sběrných místech jsou neustále plné.
c) Projednána byla současná situace týkající se ukládání stavebních odpadů na sběrném dvoře v
Okříškách. Ukládání tohoto odpadu nyní není možné a situace je řešena ve spolupráci ESKO-T
s.r.o., Třebíč. Je přislíbeno umístění velkoobjemového kontejneru na sběrný dvůr v Okříškách.
d) Řešena byla úprava sběrných míst na kontejnerová stání v obci – jejich zastřešení, zpevnění,
změna umístění a to především u sportovního areálu, pod kamenným tarasem u nemovitosti č.p. 26,
možnosti zřízení stání u nemovitosti č.p. 149.
Představitelé obce se touto záležitostí budou nadále zabývat a připraví konkrétní návrhy (velikost,
řešení oplocení příp. zastřešení) řešení a kalkulace pro uvedená místa.
Před každým hlasováním ke všem záležitostem bodu 11. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 11. písm. a), b), c) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 11. písm. d) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

12. Organizační záležitosti obce
a) Dne 15. května 2018 byla prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina podána
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.
Podání žádosti bylo projednáno na 25. zasedání zastupitelstva obce dne 26. 4. 2018.
Vzhledem ke zvýšení cen automobilů byla žádost podána na celkovou částku 1.050.000,-- Kč.
b) Starosta obce informoval o výsledku konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky pro organizaci zřízenou obcí Petrovice: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč,
příspěvková organizace, IČ: 70982996.
Na základě pořadí uchazečů u jednotlivých členů komise podle § 5 odst. 3 vyhl. č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, se na prvním místě umístila Lenka
Dostálová, která byla následně starostou obce jmenována ředitelkou této příspěvkové organizace.

c) Na základě ústně podané informace zástupce Mysliveckého sdružení Rakovec starostovi obce,
kterou byla zrušena obci Petrovice přislíbená pomoc při jednání s vlastníky pozemků v místech
plánované výstavby rybníka, zastupitelstvo obce revokovalo (zrušilo) svoje přijaté usnesení č. 20,
bod 4., písm. h) ze dne 20. 06. 2017.
Starosta obce vyhlásil přestávku v době od 21:55 do 22:00 hodin.
d) Projednána byla ústně sdělená připomínka Zemědělského družstva Okříšky, družstvo,
k parkování nákladního vozidla na místní komunikaci u plotu střediska ZD naproti rodinným
domům č.p. 140 a č.p. 142 v obci. Nákladní vozidlo soukromého dopravce omezuje výhled vozidel
vyjíždějících ze střediska a vzhledem k šíři místní komunikace není dodržen § 25 odst. 3 zák. č.
361/2000 Sb. Zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
v platném znění, kdy při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy, takže zemědělská technika má na této místní komunikaci problémy s bezpečným
projetím.
Řešení této záležitosti bylo krátce diskutováno členy zastupitelstva obce – posuzována byla
instalace dopravní značky zákaz stání (B29), činnost Policie ČR.
Starostovi obce bylo uloženo předmětnou záležitost týkající se parkování vozidla projednat
s majitelem vozidla autodopravy.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 12. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 12. d) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitost bodu 12. a) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 12. b), c) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

13. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Petrovice na období 2018 – 2022
Dle § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., stanovuje zastupitelstvo obce počet členů na každé volební
období, přičemž přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu.
Pro obec velikosti do 500 obyvatel je stanovený počet členů zastupitelstva 5 – 15 členů.
Pro volební období 2018 – 2022 byl stanoven počet členů Zastupitelstva obce Petrovice 9 členů.
Termín voleb do zastupitelstev obcí je vyhlášen na dny 5. a 6. října 2018.
Před hlasováním k záležitosti bodu 13. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 13. přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

14. Informace z členských dobrovolných svazků obcí
a) Dne 7. 6. 2018 se konala Valná hromada dobrovolného svazku obcí Jihlava – Třebíč – Raabs, se
sídlem v Jihlavě, IČO: 75122863.
Projednáváno bylo především hospodaření svazku za rok 2017 – závěrečný účet, který byl schválen
bez výhrad a schválení účetní závěrky za rok 2017, údržba mobiliáře, majetkoprávní záležitosti.
b) Dne 15. 3. 2018 se konala Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč,
IČO: 47438541, kde bylo projednáváno především hospodaření svazku za rok 2017 – závěrečný
účet, který byl schválen bez výhrad a schválení účetní závěrky, hospodaření v roce 2018 – návrh
rozpočtu a střednědobého investičního plánu na období let 2018 – 2022, ceny za ukládání odpadů,
problematika třídění odpadů.
c) Dne 14. 6.2018 se konala Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou Okříšky,
IČO: 48526061, kde bylo projednáváno především hospodaření svazku za rok 2017 – závěrečný
účet, který byl schválen bez výhrad a schválení účetní závěrky, hospodaření v roce 2018, výstavba
nového vrtu na pitnou vodu a řešení majetkoprávních záležitostí.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 14. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 14. a) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 14. b), c) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

15. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2018
a) Členové zastupitelstva obce byli písemnou Zprávou seznámeni s hospodařením obce
Petrovice za období 01. 01. 2018 – 25. 06. 2018.
b) Projednáno a schváleno bylo rozpočtové opatření č. 5/2018 provedené dokladem rozpočtu č.
6., kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o částku 50.000,-- Kč.
Součástí rozpočtového opatření je zvýšení neinvestičního transferu Mateřské školy ke krytí ztráty
výsledku hospodaření v roce 2017 a k úhradě vyšších nákladů uhrazených za odběr plynu v roce
2018.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 15. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 15. a), b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

16. Diskuse a závěr
Jiří Března – upozornil na ceduli Zákaz skládky, která je umístěna přímo na stromu, do kterého je již
částečně zarostlá u účelové komunikace v místech tzv. Na Stráni.
Diskutováno bylo odstranění této cedule a poškození stromu.
Ing. Jan Kuthan – dotazoval se na postup v řešení záležitosti týkající se plánované výstavby čistírny
odpadních vod formou biologických rybníků. Zastupitelstvo obce souhlasilo s jeho návštěvou jako
zástupce obce Petrovice u Ing. Miroslava Oujezdského na Povodí Moravy, s.p., v Brně.
Před hlasováním k této záležitosti bodu 16. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

Ing. Zdeněk Jeřábek – informoval o orientačních cenách týkajících se výstavby inženýrských sítí
v lokalitě Z1 dle Územní studie zjištěných u zhotovitelů těchto sítí a o cenách provozních nákladů při
provozu klasické čistírny odpadních vod v obcích podobné velikosti.
K ostatním projednávaným záležitostem v rámci diskuse dle bodu 16. nebylo navrhováno a přijímáno
usnesení zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 27. 6. 2018 ve 22:45 hodin.
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

