USNESENÍ č. 27
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 20. 9. 2018
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje pro 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice zapisovatelku Helenu Moudrou a
ověřovatele zápisu Petru Vyskočilovou a Ing. Jana Kuthana.
2. schvaluje navržený program 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dle pozvánky členům
zastupitelstva obce a zveřejněného oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce.
3.

a) schvaluje zápis usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne
27. 6. 2018 bez výhrad.

4.

nesouhlasí s darováním v částí pozemků pro plánovanou přeložku části silnice II/405, pro
stavbu „II/405 – křižovatka s I/23“ tzv. obchvat Okříšek Kraji Vysočina, ale požaduje kupní cenu
ve výši 150,-- Kč/m2 a ukládá starostovi informovat se o zajištění dopravní obslužnosti a
zařazení stávající silnice II/405 na území obce Petrovice do třídy silnic po realizaci stavby.
Hlasování: pro – 6 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Richard Toufar, Jitka
Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová
proti – 0 hlasů, zdržel se – 1 hlas: Ing. Jan Kuthan

5.

a) schvaluje Smlouvu směnnou a smlouvu darovací vyhotovenou dle geometrického plánu č.
419-171/2018 zhotoveného firmou PROFIGEO ROKYCANY s.r.o., kterým se mění umístění místní
komunikace v lokalitě pro bytovou výstavbu Z1 a ukládá starostovi obce její uzavření.
Hlasování: pro – 6 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Richard Toufar, Jitka
Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová
proti – 0 hlasů, zdržel se – 1 hlas: Ing. Jan Kuthan
b) bere na vědomí požadavky manželů …………………………………. trvale bytem Okříšky,
………………, a ……………………, trvale bytem Petrovice …, kteří jako prodávající odmítli podpis
smluv k řešení vlastnictví k pozemkům pod části místní komunikace Petrovice – Hvězdoňovice
a návrh starosty obce k odložení řešení vlastnictví k pozemkům ve vlastnictví ………….......
……….., trvale bytem Přibyslavice, ………….., a ………………, trvale bytem Hvězdoňovice
.., z důvodu řešení vlastnictví k připravované stavbě „II/405 – křižovatka s I/23“ Krajem Vysočina
a schvaluje úpravu smluv spočívající ve vyřazení všech uvedených vlastníků z kupních smluv
schválených usnesením č. 26, bod 4., písm. f) na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2018 a
ukládá starostovi obce jejich úpravu a uzavření.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Ing. Jan Kuthan,
Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
c) schvaluje darovací smlouvu s firmou Hamnet, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, K Vidouli 284,
IČ: 49685571, kterou obec nabývá ½ vlastnictví ke stavbě mostku přes náhon u stavby č.p. 36
v obci Petrovice, Červeného mlýna, a ukládá starostovi obce její uzavření.
Hlasování: pro – 7 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Ing. Jan Kuthan,
Richard Toufar, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
d) schvaluje darovací smlouvu s Vodárenskou akciovou společnosti a.s., divizí Třebíč, se
sídlem Kubišova 1172, Třebíč, IČ: 494558842, dle které obec Petrovice daruje materiál na
opravu vodovodního řadu v celkové hodnotě dle pořizovacích cen 1.606,77 Kč a ukládá
starostovi obce uzavření darovací 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 vyřazení (likvidaci) majetku Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové
organizace, IČ: 70982996, dle předložených návrhů v celkové hodnotě 34.705,64 Kč jiného
drobného dlouhodobého hmotného majetku (SÚ 902) a v celkové hodnotě 89.971,10 Kč
drobného dlouhodobého hmotného majetku (SÚ 028), současně schvaluje nabytí (převod)
jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku (SÚ 902) v celkové hodnotě 766,-- Kč a
drobného dlouhodobého hmotného majetku (SÚ 028) v hodnotě 10.543,-- Kč do majetku obce.
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 vyřazení (likvidaci) majetku obce dle předložených návrhů v celkové hodnotě
29.965,-- Kč drobného dlouhodobého hmotného majetku (SÚ 028) a dlouhodobého hmotného
majetku – movité věci (SÚ 022) v pořizovací hodnotě 43.446,90 Kč.
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
6.

a) nebylo schváleno – poskytnutí finančních prostředků v rámci pořádané celostátní sbírky na
pomoc zadlužené obci Prameny v Karlovarském kraji.
Hlasování: pro – 0 hlasů, proti – 5 hlasů: Ing. Zdeněk Jeřábek, Mgr. Petr Padrnos, Jiří Března, Ing. Jan
Kuthan, Jitka Kučerová, DiS., zdržel se – 2 hlasy: Richard Toufar, Petra Vyskočilová
b) nebylo schváleno – poskytnutí finančních prostředků Dennímu rehabilitačnímu stacionáři pro
tělesně a mentálně postižené, se sídlem Třebíč, Družstevní 1079, IČ: 60419148.
Hlasování: pro – 0 hlasů, proti – 4 hlasy: Ing. Zdeněk Jeřábek, Jiří Března, Petra Vyskočilová, Richard
Toufar, zdržel se – 3 hlasy: Mgr. Petr Padrnos, Jitka Kučerová, DiS., Ing. Jan Kuthan

7.

a) bere na vědomí informace o nepříznivé situaci na trhu s vytříděnými složkami komunálního
odpadu a podepsání Přílohy č. 16 ke smlouvě č. 350/6/99 o podmínkách svozu, využití a
zneškodnění odpadů starostou obce ke dni 1. 9. 2018.
b) schvaluje pořízení 150 ks sad tašek na tříděný odpad o objemu 40 l v ceně 42,30 Kč za
každou sadu u společnosti EKO-KOM, a.s., a ukládá starostovi obce jejich objednání.

8.

a) schvaluje vnitřní směrnici o evidenci a ukládání smluv obce Petrovice.
b) schvaluje Směrnici o oběhu účetních dokladů – dodatek č. 11, který upravuje účtování o
vyhotovených geometrických plánech týkajících se více nemovitostí.

9.

bere na vědomí informace o nepovoleném skládkování materiálu na pozemcích obce a
parkování ve veřejné zeleni a ukládá členům zastupitelstva obce vzniklou problematikou se dále
zabývat.

10. a) schvaluje čerpání fondu odměn organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč,
příspěvkové organizace, IČ: 70982996, v případě nedostatku přidělených finančních
prostředků ze státního rozpočtu na platy pedagogických pracovníků z důvodu čerpání dovolené
ředitelkou paní Lenkou Dostálovou v době běžného provozu a nutného zajištění pedagogické
pracovnice k dětem a to ve výši maximálně 13.236,-- Kč.
b) schvaluje konání veřejné akce k oslavám 100 let vzniku samostatného československého
státu ve čtvrtek 25. října 2018 v podvečer ve spolupráci s místní mateřskou školou a Sborem
dobrovolných hasičů Petrovice.
c) bere na vědomí informace o vyhlášeném dotační program „Podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obce“.
d) revokuje (ruší) podání žádosti o dotace na hospodaření v lesích v termínu do 1. října 2018,
jak bylo schváleno a uloženo starostovi obce usnesením zastupitelstva obce č. 25, bod 6.,
písm. b) ze dne 26. 4.2018 z důvodu nepříznivé klimatické situace.

e-1) bere na vědomí stížnost pana ……………, Petrovice č.p. ………, týkající se stavu opatření
na zlepšení kapacitního průtoku vody resp. možnosti v jejím bezpečném zadržení na pozemku
p.č. 10/1, při přívalových deštích.
e-2) bere na vědomí informaci o stavu betonových poklopů na kanalizačních šachtách na
veřejně přístupných pozemcích obce p. č. 10/1 a p. č. 1457/1 a ukládá starostovi obce jejich
kontrolu.
e-3) bere na vědomí informaci o stavu kanalizačního poklopu na šachtě u nemovitosti č.p. 2
a ukládá starostovi obce jeho kontrolu.
f) schvaluje provozní řád tělocvičny v obci v upraveném znění.
11.

a) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru dle zápisu z kontroly ze dne 30. 7. 2018 a ukládá
místostarostovi obce písemně vyzvat společnost Adalo Solutions s.r.o., Brno, IČ: 04901681,
k dokončení a předání díla v termínu do 31. 10. 2018.
b) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru dle zápisu z kontroly ze dne 17. 9. 2018 a ukládá
starostovi obce, aby informoval ………………….., Petrovice č.p. ………., o termínech v
uzavřených smlouvách: smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 20. října 2013 a Smlouvě o
právu provést stavbu ze dne 29. 04. 2016.

12.

bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole provedené dne 17. 9. 2018.

13.

schvaluje text Zhodnocení volebního období 2014 – 2018.

14.

a) bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Petrovice za období 1. 1. 2018 – 16. 9. 2018.
b) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 provedené dokladem rozpočtu č. 7., kterým se
v měsíci srpnu 2018 zvýšily příjmy a výdaje obce o částku 121.000,-- Kč.
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 provedené účetním dokladem rozpočtu č. 8,
kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o částku 55.000,-- Kč a upravují výdaje obce.
Usnesení byla přijata takto:
Usnesení č. 1, 2, 3, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f
Usnesení č. 4, 5a, 11a
Usnesení č. 6a
Usnesení č. 6b
Usnesení č. 7a, 7b, 8a, 8b, 9, 10a, 10b, 10c, 10d
Usnesení č. 10e-1, 10e-2, 10e-3, 10f
Usnesení č. 11b, 12, 13, 14a, 14b, 14c

pro – 7 hlasů
pro – 6 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 0 hlasů
pro – 7 hlasů
pro – 7 hlasů
pro – 7 hlasů

proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 5 hlasů
proti – 4 hlasy
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů

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

Při projednávání všech záležitostí bodu 1. – 14. bylo přítomno 7 členů z 9 členů Zastupitelstva obce
Petrovice.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 26. 09. 2018

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

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

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

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

