Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 20. 9. 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 a Antonín Krejčí – oba z důvodů služební cesty u zaměstnavatele.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 27. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Petra Vyskočilová a 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 27. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
2. Schválení programu 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
3. Kontrola usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 27. 6. 2018
4. Přeložka silnice II/405 – majetkoprávní a organizační záležitosti s Krajem Vysočina
5. Majetkoprávní a majetkové záležitosti obce
6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
7. Problematika odpadového hospodářství – třídění komunálního odpadu
8. Směrnice obce
9. Problematika užívání veřejných prostranství
10. Organizační záležitosti obce
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Zpráva finančního výboru
13. Zhodnocení volebního období 2014 – 2018
14. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu obce v roce 2018
15. Rozprava - diskuse.
Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta obce
Mgr. Petr Padrnos – místostarosta obce
Petra Vyskočilová – člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru
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 26. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 6. 2018
Starosta obce přečetl usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, které se konalo dne
27. června 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. Přeložka silnice II/405 – majetkoprávní a organizační záležitosti s Krajem Vysočina
Kraj Vysočina zaslal obci prostřednictvím e-mailu dne 21. 8. 2018 návrh Darovací smlouvy a návrh
Smlouvy o výpůjčce pozemků, kterými navrhuje řešit vlastnictví pozemků k plánované přeložce
části silnice II/405 stavba: „II/405 – křižovatka s I/23“ tzv. obchvat Okříšek.

Majetkoprávní záměry byly zveřejněny na pevné i elektronické úřední desce dne 29. 8. 2018.
V případě darování se jedná celkem o 1.288 m2 pozemků a v případě výpůjčky o 936 m2 pozemků.
Současně byla obci zaslána k podpisu žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
a plná moc, kde by obec Petrovice zmocnila Kraj Vysočina k zastupování ve věci tohoto správního
řízení s tím, aby Kraj Vysočina za ni přebíral související písemnosti.
Dle dostupných informací, jsou pozemky od ostatních dotčených vlastníků za účelem stavby
vykupovány v ceně 150,-- Kč/m2 a případný další zábor je řešen formou nájemného.
Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina konaném dne 11. 9. 2018 byl mimo jiné projednáván
výkup pozemků pro stavbu „II/602 Jihlava - JV obchvat“ od obce Puklice, kdy byl schválen výkup
pozemku za cenu 250,-- Kč/m2 tzn. úplatné nabytí nemovitostí kupní smlouvou od obce, na jejímž
území se plánovaná stavba nachází.
Přeložka části silnice II/405 není připravována na žádost a ve prospěch občanů obce Petrovice.
Vzhledem k jejímu umístění na hranicích katastrálního území obce Petrovice nelze předpokládat
hojné využívání této silnice občany obce. Lze předpokládat, že nejčastěji řidiči budou nadále
využívat nejkratší dopravní trasu tj. stávající silnici a ta bude pravděpodobně přeřazena do silnic
III. třídy, čímž dojde k prodloužení lhůt při její zimní údržbě.
Obci Petrovice nebyly poskytnuty žádné informace týkající se následné údržby stávající silnice II/405
a dopravní obslužnosti po realizaci přeložky silnice.
Dopravní obslužností se podle zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících,
rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k
orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní
péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající
k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Dopravní obslužnost je upravována jednotlivými kraji
dle svých plánů a to na dobu min. 5 let. Stávající Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina je
vypracován pro období let 2017 – 2021 a byl schválen 20. prosince 2016 usnesením Zastupitelstva
Kraje Vysočina č. 0641/08/2016/ZK.
Diskutována byla především budoucí dopravní obslužnost a údržba stávající silnice II/405.
Starostovi obce bylo uloženo informovat Kraj Vysočina o neschválení darování pozemků dle
předloženého návrhu darovací smlouvy a požadovat majetkoprávní vypořádání kupní smlouvou za
kupní cenu hrazenou ostatním vlastníkům pozemků. Dále dostal za úkol se informovat o zajištěn
dopravní obslužnosti a zařazení stávající silnice II/405 po realizaci stavby „II/405 – křižovatka s I/23“.
Návrhy darovacích smluv jsou přílohou zápisu.
Před hlasováním k záležitosti bodu 4. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko (výhrady) k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 4. přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

5. Majetkoprávní a majetkové záležitosti
a) Projednána byla Smlouva směnná a smlouva darovací vyhotovená 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.
Záměr byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce dne 3. 9. 2018.
Záležitosti spojené se změnou umístění místní komunikace v lokalitě Z1 a vyhotovením
geometrického plánu byly projednány a schváleny na 25. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
dne 26. 4. 2018, usneseními č. 25, bod 7. písm. c-1) a c-2).
Návrh smlouvy je přílohou zápisu.
Ing. Jan Kuthan upozornil, že je jako člen zastupitelstva ve střetu zájmů.
b) Na 26. zasedání zastupitelstva byly projednány a schváleny kupní smlouvy na pozemky pod
částí místní komunikace Petrovice – Hvězdoňovice v úseku od konce lesa po křižovatku se silnicí
III. třídy.
Následně kupní smlouvy odmítli podepsat:
1. Manželé Tůmovi, trvale bytem Okříšky, Mlýnská 564, kteří vlastní pozemky p.č. 1441/20 o výměře
132 m2 a p.č. 1441/21 o výměře 15 m2. Pozemky nabyli v prosinci 2015 na základě kupní smlouvy od
předchozího vlastníka pana Josefa Zeleného, trvale bytem Přibyslavice, který je neinformoval o
dohodě uzavřené s obcí Petrovice dne 26. 7. 2009.
Manželé Tůmovi požadují, aby obec Petrovice řešila možnou bytovou výstavbu v lokalitě Z2 dle
Územního plánu Petrovice.
2. Petr Nováček, trvale bytem Petrovice 115, který vlastní pozemek p.č. 1441/46 o výměře 34 m2.
Jmenovaný požaduje nabytí pozemku p.č. 428 – orná půda o výměře 969 m2 od obce Petrovice.

Další změny:
Připravovanou stavbou silnice „II/405 – křižovatka s I/23“ Krajem Vysočina budou dle projektové
dokumentace dotčeny pozemky ve vlastnictví Boženy Ježkové, trvale bytem Přibyslavice,
Na Návsi 175, a Marie Ježkové, trvale bytem Hvězdoňovice 6.
Paní Božena Ježková vlastní pozemky p.č. 1441/2 o výměře 557 m2 a p.č. 1441/7 o výměře 2119
m2.
Paní Marie Ježková vlastní pozemek p.č. 1441/1 o výměře 2.435 m2.
Vzhledem k aktuálně řešenému vlastnictví k těmto pozemkům Krajem Vysočina a nabízené kupní
ceně tímto kupujícím ve výši 150,-- Kč/m2 a kupní cenou nabízenou obcí Petrovice ve výši 10,-Kč/m2 bude vlastnictví ke zbývajícím částem uvedených pozemků místní komunikace řešeno po
jejich rozdělení geometrickým plánem pro potřeby Kraje Vysočina.
Schválené kupní smlouvy dle usnesení č. 26, bod 4., písm. f) budou upraveny o uvedené změny a
starostovi obce je uložena jejich oprava a uzavření se zbývajícími vlastníky.
c) Na základě žádosti firmy Hamnet, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, K Vidouli 284, IČ: 49685571,
došlé obci Petrovice dne 26. 8. 2014 je řešeno vlastnictví k mostku přes náhon u stavby č.p. 36
v obci Petrovice, Červeného mlýna. Dne 27. června 2018 byl obci Petrovice zaslán doplněný návrh
darovací smlouvy k podílu ½ této stavby, který uvedená firma daruje obci Petrovice.
Hodnota daru činí 53.263,-- Kč.
d) Obec Petrovice eviduje v rámci svých materiálových zásob ve skladu materiál na opravu
vodovodního řadu. Materiál byl na sklad zapsán po ukončení stavby vodovodu v roce 1993.
Jedná se o: 1 ks LPE roury 90x8,2x6000 mm, 4 ks LPE lemů rour 1Mpa, 90 mm a 10 ks LPE lemů
rour 110 mm. Celková hodnota majetku v pořizovacích cenách je 1.606,77 Kč.
Vzhledem ke stáří tohoto materiálu starosta obce konzultoval se zástupcem Vodárenské
akciové společnosti a.s., divize Třebíč, IČ: 49455842, jeho možné využití.
Neboť není pravděpodobné, že by sama obec Petrovice tento majetek využila při své činnosti,
nabídla jej uvedené společnosti formou daru za účelem případných oprav vodovodu ve vlastnictví
Svazku obcí Zásobování vodou Okříšky.
e) Na základě mimořádné inventarizace prováděné v Mateřské škole Petrovice, okres Třebíč,
příspěvkové organizaci, k 31. 8. 2018 z důvodu změny statutárního zástupce – ředitelky tohoto
školského zařízení, byl navržen k likvidaci majetek, který je již poškozený, zastaralý a dále
neupotřebitelný. Majetek organizace nabyla od zřizovatele při převodu do právní subjektivity
k 1. 1. 2003 k hospodaření a majetek, který zakoupila od tohoto data.
Jedná se o jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, který organizace eviduje na účtu SÚ 902
v hodnotě celkem 34.705,64 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu SÚ 028 v hodnotě
celkem 89.971,10 Kč.
Současně bylo schváleno zařazení některého nepotřebného majetku do majetku obce k dalšímu
využití. Především se jedná o sportovní náčiní v tělocvičně.
Do vlastnictví obce bude zařazen jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (SÚ 902) v hodnotě
celkem 766,-- Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek (SÚ 028) v hodnotě celkem 10.543,-- Kč.
Nabytí do vlastnictví obce bude provedeno na základě předávacího protokolu.
f) Dne 20. 9. 2018 bylo v kanceláři Obecního úřadu Petrovice instalováno nové multifunkční zařízení
(tiskárna, kopírka, skener) RICOH AFICIO MP C 2011. Toto nové zařízení bylo zakoupeno z důvodu
poruchy a neopravitelnosti obou stávajících multifunkčních zařízení umístěných v kanceláři obecního
úřadu.
Z tohoto důvodu je předložen návrh na likvidaci majetku obce ve správě Obecního úřadu
Petrovice:
1. multifunkční zařízení RICOH Aficio 2015, nákup 21.7.2005, DHM odpisovaný (SÚ 022), inventární
číslo DHM č. 5/4, pořizovací cena 43.446,90 Kč,
2. HP multiColor Laser Jet CM 2320 fxi, nákup 10/2009, DDHM (SÚ 028), inventární číslo DDHM č.
111, pořizovací cena 29.155,-- Kč.
Uvedená zařízení odvezl dodavatel nového zařízení firma Kapucín-Repro, s.r.o., Třebíč, k ekologické
likvidaci.
Dále je navržen k likvidaci nefunkční vařič ETA dvouplotýnkový, DDHM (SÚ 028), inventární číslo
DHIM 10, v pořizovací ceně 810,-- Kč, který bude odložen do E-boxu v přízemí budovy Obecního
úřadu Petrovice.

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. b), d) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 5. písm. a) přednesl Ing. Jan Kuthan, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 5. písm. c) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 5. písm. e), f) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Petrovice
a) Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo a organizuje celostátní sbírku na pomoc zadlužené
obci Prameny v Karlovarském kraji. Obec Prameny se dostala do neřešitelné situace z důvodu
krachu projektu na výstavbu stáčírny minerální vody a není schopna vzniklé závazky splatit. Sbírka
byla vyhlášena u příležitosti stoletého výročí naší státnosti a má být projevem solidarity mezi obcemi.
Pokud by každá obec přispěla částkou 10.000,-- Kč, byl by dluh obce vyřešen.
Poskytnutí finančního příspěvku obci nebylo schváleno.
b) Žádost Denního rehabilitačního stacionáře pro tělesně a mentálně postižené, se sídlem
Třebíč, Družstevní 1079, IČ: 60419148. Stacionář využívá jeden klient obce Petrovice.
Žádost byla zaslána z důvodu stanovené spoluúčasti na financování zařízení dle Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina. Dle žádosti činí náklady na jednoho klienta 157.254,-- Kč,
požadovaný podíl 25% z této částky je 39.313,-- Kč.
Jedná se o žádost, která je zasílána každoročně. Úhrada požadované spoluúčasti nebyla schválena.
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.
Záležitosti bodu 6. písm. a), b) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

7. Problematika odpadového hospodářství – třídění komunálního odpadu
a) Svazek obcí pro komunální služby, Třebíč, ve spolupráci se společností ESKO-T s.r.o., Třebíč,
informoval o nepříznivé situaci na trhu s vytříděnými složkami odpadů, kde dochází
k postupnému snižování jejich výkupních cen. Z uvedeného důvodu již nebudou poskytovány
zdarma kontejnery na tříděný odpad a došlo ke zpoplatnění svozu kontejnerů na tříděný odpad
částkou 100,-- Kč/kontejner/svoz od 1. 9. 2018.
Na základě výše uvedeného opatření starosta obce podepsal Přílohu č. 16 ke smlouvě č. 350/6/99
o podmínkách svozu, využití a zneškodnění odpadů.
b) Společnost EKO-KOM, a.s., nabízí obcím objednání sad tašek na tříděný odpad ve dvou
velikostech (o objemu 20 l a 40 l). Náklady na zhotovení tašek by byly hrazeny z ½ společností a z ½
obcí. Neboť obec podporuje třídění odpadů a dříve poskytnuté tašky byly pozitivně hodnoceny a
někteří občané se na ně dotazují, bylo schváleno objednat sadu velkých tašek o objemu 40 litrů za
cenu 42,30 Kč do každé domácnosti v obci. Tašky budou po dodání vydávány na Obecním úřadě
Petrovice zdarma do každé domácnosti v obci.
Před každým hlasováním ke všem 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), b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

8. Směrnice obce
a) Projednána a schválena byla vnitřní směrnice o evidenci a ukládání smluv obce Petrovice.
Směrnice písemně upravuje obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv a jejich
dodatků uzavíraných obcí Petrovice, tak jak je zaveden na Obecním úřadě Petrovice.
b) Směrnice o oběhu účetních dokladů – dodatek č. 11 upravuje účtování o vyhotovených
geometrických plánech, které se týkají více nemovitostí. Náklady na pořízení geometrických plánů
v případě pořizování nemovitostí obcí vstupují do pořizovací ceny a je třeba určit způsob stanovení
jejich jednotlivého podílu k nemovitosti.
Před každým hlasováním ke všem záležitostem bodu 8. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 8. písm. a), b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

9. Problematika užívání veřejných prostranství

V poslední době dochází k neoprávněným záborům a užívání pozemků obce, které tvoří veřejné
prostranství a veřejnou zeleň. V podstatě se jedná o dva problémy – nepovolené skládkování
materiálu na pozemcích obce a parkování ve veřejné zeleni, což přímo zakazuje zák. č. 361/2000
Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,
§ 27, odst. 1, písm. r): Řidič nesmí zastavit a stát "Na silniční vegetaci, pokud to není povoleno
místní úpravou na pozemní komunikaci“.
Veřejným prostranstvím jsou pozemky nejen ve vlastnictví státu nebo obce, ale i pozemky ve
vlastnictví jiných subjektů, než jsou stát nebo obec (může jít i o vlastnictví soukromé). Podmínkou je
však jejich veřejná přístupnost bez omezení a jejich stanovení za veřejné prostranství, které je
užíváno obecně nebo zvláštním užíváním.
Obecné užívání veřejného prostranství (např. chodci) je v zásadě bezplatné. Naopak zvláštní užívání
veřejného prostranství je definováno v ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a je zpravidla úplatné, kdy poplatek má vedle funkce rozpočtové i úlohu regulační.
I zvláštní užívání veřejných prostranství může být bezúplatné. Dříve obec takto umožňovala např.
skládkování stavebního materiálu při stavbě. Obecně závazná vyhláška byla před lety zrušena
z důvodu nadbytečnosti - skládkování materiálu na veřejných prostranstvích bylo pouze krátkodobé,
obec byla uklizena.
Vzhledem k situaci, že zejména v letošním roce došlo k nárůstu parkování vozidel ve veřejné zeleni
a vzniku skládek záborem veřejných prostranství, což v důsledku zhoršuje stav a možnou údržbu
veřejné zeleně i místních komunikací, bylo uloženo se touto situací dále zabývat a problém řešit.
Před hlasováním k záležitosti bodu 9. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko (výhrady) k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 9. přednesla Helena Moudrá a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

Starosta obce vyhlásil přestávku v době od 21.07 do 21.15 hodin.
10. Organizační záležitosti obce
a) V souvislosti s nástupem nové ředitelky do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč,
příspěvkové organizace, IČ: 70982996, od 1. 9. 2018, vznikne paní Dostálové za období letošního
roku nárok na 13 dnů dovolené, neboť roční nárok dovolené pedagogických pracovníků je 40
pracovních dnů. Při čerpání dovolené v průběhu školního roku je třeba zajistit do mateřské školy
jiného pedagogického pracovníka, což zvyšuje nároky na platy v zařízení a náklady s nimi související.
V případě, že dojde k překročení přidělených prostředků na platy ze státního rozpočtu, hradí další
náklady zřizovatel. Přednostně lze na tyto účely použít fond odměn organizace. Účel použití
finančních prostředků z fondu odměn je pevně vázán a čerpání těchto prostředků podléhá rozhodnutí
a kontrole zřizovatele. K 31. 8. 2018 tvoří fond odměn 13.236,85 Kč.
Diskutován byl převod nároku na dovolenou do dalšího kalendářního roku, možné uzavření provozu
mateřské školy ve dnech školních prázdnin v říjnu a v prosinci 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo použití fondu odměn v případě nedostatku přidělených finančních
prostředků ze státního rozpočtu na platy pedagogických pracovníků z důvodu čerpání dovolené paní
Lenky Dostálové a nutného zajištění pedagogické pracovnice k dětem v Mateřské škole Petrovice,
okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996.
b) V souvislosti se státním svátkem dne 28. října 2018, kdy oslavíme 100 let vzniku samostatného
československého státu, bylo diskutováno uspořádání akce v obci.
Bylo schváleno konání akce ve čtvrtek 25. října 2018 v podvečer ve spolupráci s místní mateřskou
školou a Sborem dobrovolných hasičů Petrovice. Navržený program je následující: sázení lípy ve
sportovním areálu Petrovice, lampionový průvod obcí, položení kytice k památníku padlým
v I. světové válce. Materiálové náklady na zajištění akce uhradí obec Petrovice.
c) V souvislosti s realizací nejdůležitějších opatření proti suchu vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR
dotační program „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví
obce“, který je vyhlášen do 15. 1. 2019. Členové zastupitelstva byli stručně seznámeni
s podmínkami dotačního titulu. Stručně bylo diskutováno možné využití dotačního titulu na stavbu
rybníků na pozemcích pod sportovním areálem, kde byla plánována stavba biologických rybníků, za
podmínky zajištění plochy na stavbu klasické mechanicko – biologické čistírny odpadních vod.
d) Do 1. října 2018 je třeba podat žádosti o dotace na hospodaření v lesích, jak bylo schváleno
a uloženo starostovi obce usnesením zastupitelstva obce č. 25, bod 6., písm. b) ze dne 26. 4.2018.
Podmínkou uznatelných nákladů dotace je, že předmět dotace (vznik uznatelných nákladů) může být

zahájen nejdříve dnem podání žádosti a ukončen nejpozději 15. 10. 2018.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám – velkému suchu a teplu, dlouhodobé předpovědi počasí a po
konzultaci s panem Tomášem Kloudou, který vykonává odborné lesní práce a dozor nad těmito
pracemi zaměstnancem obce, není nyní vhodné aktuální sázení nových sazenic vybraných dřevin do
lesních pozemků na vykácené plochy. Zastupitelstvo obce proto revokovalo dříve přijaté usnesení.
e) Pan Josef Mašek, Petrovice č.p. 21, ústně vznesl požadavek, aby byl zlepšen stav kapacitního
průtoku vody resp. možnosti v jejím bezpečném zadržení na pozemku p.č. 10/1, při přívalových
deštích, které by tak následně neohrožovaly nemovitosti v jeho vlastnictví, především rodinný dům
č.p. 21 (p.č. 49/2), a nemovitost jeho dcery č.p. 58 (p.č. 50).
Opatření požaduje v úpravě stavu pod kovovými nájezdy do garáží a domu č.p. 19 (vlastník Marie
Herzová) z místní komunikace (pozemku p.č. 1421), přes pozemek p.č. 10/1 v k.ú. Petrovice u
Třebíče.
Dále upozorňuje na stav betonových poklopů na kanalizačních šachtách, které se nacházejí na
veřejně přístupných pozemcích obce (p.č. 10/1 a p.č. 1457/1) a okolo nich pobíhají děti.
Problémy po přívalových deštích v uvedeném území vznikly v zaznamenané minulosti dvakrát, kdy
byla na pozemcích (polích) v západní části území obce vyseta kukuřice, která nemá žádnou retenční
schopnost, naopak při deštích dochází k erozi půdy. Po problémech způsobených srážkami v roce
2012 bylo Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo, žádáno, aby učinilo ve svých osevních plánech na
polních lánech takové změny, které by zajišťovaly zadržení vody, nedocházelo by ke splavování
zeminy a nezpůsobovaly tak škody na majetku v zastavěném území obce. Situaci navíc v roce 2012
nezpůsobila nedostatečná kapacita koryta na pozemku 10/1, ale nedostatečná průtočnost kanálu pod
silničním mostkem. Následně byl upraven pozemek zelené plochy před nemovitostí č.p. 21.
Příloha: situační snímek z KN
Betonové poklopy již starosta jednou vizuálně kontroloval. Dle jeho názoru se jedná pouze o okrajové
poškození, ale funkčnost poklopu není zhoršena. Starosta obce společně se zaměstnancem obce
stav betonových desek důkladněji prověří.
Petra Vyskočilová upozornila na špatný stav kanalizační šachty před nemovitosti č.p. 2 na kopečku.
Starosta obce společně se zaměstnancem obce stavebnětechnický stav prověří a ověří, zda se jedná
o funkční přípojku na veřejnou kanalizaci v obci.
f) Projednán byl provozní řád tělocvičny v obci, kde byla především zapracována změna dle
přijatého usnesení č. 25 ze dne 26. 4. 2018, bod 8. písm. f). Bezplatné užívání a přístup do tělocvičny
je umožněn pouze občanům s trvalým pobytem v obci Petrovice a členům spolků registrovaných se
sídlem v obci Petrovice a propagujících obec Petrovice.
Před hlasováním k záležitostem bodu 10. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko (výhrady) k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 10. písm. d), f) přednesl a usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 10. písm. b) přednesl Mgr. Petr Padrnos, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.
Záležitosti bodu 10. písm. a), c), e) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

11. Zpráva kontrolního výboru obce
Projednány byly zápisy z kontrol vykonaných předsedkyní kontrolního výboru ze dne 30. 7. 2018 a
17. 9. 2018. Členové zastupitelstva byli seznámeni se všemi nesplněnými přijatými usneseními a
důvody jejich nesplnění, které uvedl starosta obce.
Místostarostovi obce bylo uloženo písemně vyzvat společnost Adalo Solutions s.r.o., Brno, IČ:
04901681, k dokončení a předání díla v termínu do 31. 10. 2018.
Ing. Zdeněk Jeřábek upozornil, že je jako starosta obce ve střetu zájmů.
Starostovi obce bylo uloženo, aby informoval Jaroslava Noháčka, Petrovice 59, o stavu platnosti
uzavřených smluv dle termínů v nich uvedených. Jedná se o smlouvu o budoucí smlouvě kupní ze
dne 20. října 2013 a o Smlouvu o právu provést stavbu ze dne 29. 04. 2016.
Zápisy kontrolního výboru ze dne 30. 7. 2018 a 17. 9. 2018 jsou přílohou zápisu.
Před hlasováním k záležitostem bodu 11. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko (výhrady) k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 11. přednesla Petra Vyskočilová, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

12. Zpráva finančního výboru obce
Jednání finančního výboru týkající se provedení kontroly hospodaření obcí zřízené příspěvkové
organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, se
uskutečnilo dne 17. 9. 2018. Kontrolovány byly výdaje měsíce června 2018 a průběh a výsledek
mimořádné úplné inventarizace provedené k 31. 8. 2018.
Zápis finančního výboru ze dne 17. 9. 2018 je přílohou zápisu.
Před hlasováním k záležitosti bodu 12. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 12. přednesl Ing. Jan Kuthan, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

13. Zhodnocení volebního období 2014 – 2018
Písemné zhodnocení volebního období 2014 – 2018 zpracovala kronikářka obce.
Text zhodnocení je přílohou zápisu.
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. 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 – 16. 09. 2018.
b) Členové zastupitelstva byli seznámeni s provedeným rozpočtovým opatřením č. 6/2018
provedené dokladem rozpočtu č. 7., kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o částku 121.000,-- Kč.
Rozpočtové opatření se týkalo přijetí účelové dotace ÚZ 90 od Kraje Vysočina z Programu obnovy
venkova Vysočiny v roce 2018 a jejího čerpání. Dotace byla přijata v srpnu 2018.
c) Projednáno a schváleno bylo rozpočtové opatření č. 7/2018 provedené dokladem rozpočtu č.
8., kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o částku 55.000,-- Kč a upravují výdaje obce v rámci
odvětvového třídění.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 14. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 14. a), b), c) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Ing. Zdeněk Jeřábek.

15. Diskuse a závěr
Petra Vyskočilová – upozornila na špatný amplion místního rozhlasu u nemovitosti č.p. 128.
Jitka Kučerová – dotazovala se na používání vody pro dobrovolné hasiče při závodech a při tréninku
družstev v období od vyhlášení opatření vodoprávního úřadu Městského úřadu Třebíč, odboru
životního prostředí, týkající se hospodaření s vodou.
Odpověděl místostarosta obce – pro tyto účely byly použita voda z dříve vybudovaných požárních
nádrží obce. Členy zastupitelstva bylo diskutováno opatření a výzva vodoprávního úřadu týkající se
dodržování vodního zákona, kterým bylo zakázáno čerpání vody z vodních toků a nádrží a omezeno
využívání vody k některým soukromým účelům (zalévání trávníků, mytí aut, napouštění bazénů).
K projednávaným záležitostem v rámci diskuse nebylo navrhováno a přijímáno usnesení zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 20. 9. 2018 ve 23:40 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 25. 09. 2018

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

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

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

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

