Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 20. 10. 2021 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice
Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 19:10 hodin starosta obce Mgr. Petr Padrnos,
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.
Ze zasedání se omluvil David Kružík.
Ze začátku jednání se omluvila 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: Jiří Března, 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 Mgr. Petr Padrnos.

Na zasedání zastupitelstva obce se dostavila paní Jitka Kučerová, DiS., v 19:13 hodin.
Zastupitelstvo obce Petrovice je nyní přítomno v počtu 8 členů.
2. Schválení programu 25. zasedání zastupitelstva obce
Navržený program:

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 Petrovice konaného 22. 09. 2021
4. Majetkové a majetkoprávní záležitosti obce
5. Inventarizace majetku obce (veškerých aktiv a pasiv k 31. 12. 2021) - Plán inventur
6. Územní plánování obce
7. Akce výstavby a oprav majetku a pořízení majetku v roce 2022
8. Organizační záležitosti obce
9. Rozpočtové opatření – úpravy rozpočtu obce Petrovice v r. 2021
10. Rozprava - diskuse.
Před hlasováním byla starostou obce dána možnost všem přítomným na návrh doplnění nebo změny
programu zasedání.
Žádné návrhy nebyly předneseny, žádné stanovisko nebylo sděleno.
Hlasováno bylo o návrhu programu v rozsahu, jak byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce.
s vzájemným přeřazením bodů 5. a 6 v projednávání.
Záležitost bodu 2. přednesl a usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

Předkladatelé projednávaných záležitostí:
Mgr. Petr Padrnos – starosta obce
Ing. Zdeněk Jeřábek – místostarosta obce
Helena Moudrá – účetní, referentka Obecního úřadu Petrovice
3. Kontrola usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 09. 2021
K zapsaným usnesením zastupitelstva obce z 24. zasedání konaného dne 22. 09. 2021 nebyly
vzneseny připomínky ani dotazy.
Před hlasováním k záležitosti bodu 3. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 3. přednesl a usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

4. Majetkoprávní a majetkové záležitosti
a) Společnost ELprojekty, s.r.o., zpracovává projektovou dokumentaci „Petrovice u TR-Vod. N.
Loučky:NN přeložka“ pro společnost EG.D, a.s., z důvodu výstavby VN Loučky obcí Petrovice.
Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví obce p. č. 437/16, p. č. 437/17 a p. č. 437/6 v k. ú.
Petrovice u Třebíče. Náklady na realizaci přeložky již byly součástí rozpočtu stavby VN Loučky.

Projednána a schválena byla Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
JI-001030070670/001-ELPR se společností EG.D, a.s., se sídlem Brno, Lidická 1873/36,
IČ: 28085400, týkající se uložení kabelového vedení NN.
Současně byla projednána a schválena Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí,
která se týká stavby VN Loučky. Přeložka kabelů NN v délce 2 x 170,0 m jako energetického
zařízení byla povolena v rámci rozhodnutí umístění a povolení stavby VN Loučky vydané Městským
úřadem Třebíč, odborem životního prostředí, stavebníkovi obci Petrovice.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 9. 2021.
Smlouvou se postupují práva a povinnosti související s energetickým zařízením, které vyplývají
z rozhodnutí o realizaci stavby mezi EG.D, a.s., se sídlem Brno, Lidická 1873/36, IČ: 28085400,
(nabyvatel) a obcí Petrovice (převodce).
b) Projednán a schválen byl návrh na likvidaci majetku obce na úseku OÚ – gauče v hodnotě
3.177,-- Kč.
c) Dne 19. 10. 2021 byla obci doručena žádost pana Jana Kováře, kterou žádá o pomoc při
zajištění nových dresů se znakem obce Petrovice pro účastníky turnaje v hokejbalu.
V žádosti uvádí, že potřebují objednat 13 ks dresů v hodnotě 11.657,-- Kč.
Pomoc spočívá ve finanční podpoře – nákupu dresů obcí plně nebo za finanční podpory.
Jedná se o skupinu občanů, která není spolkově evidována, ale účastní se turnaje ulic v Okříškách,
v zimě amatérských hokejových zápasů.
Podpora sportovních aktivit je jedním z obecných úkolů obce. Diskutován byl způsob, resp.
možnosti podpory sportovních aktivit obcí a obsah podané žádosti.
Žadatel bude kontaktován za účelem doplnění žádosti.
Obec Petrovice připraví podmínky grantového programu za účelem poskytování dotací na rozvoj
sportovních aktivit transparentním způsobem dle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pro možnou finanční podporu sportu
v následujících letech.
Před každým hlasováním k záležitostem bodu 4. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné další stanovisko mimo výše uvedeného nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 4. a), c) přednesl a usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.
Záležitosti bodu 4. b) přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

5.

Inventarizace majetku obce (veškerých aktiv a pasiv k 31. 12. 2021) - Plán inventur
Byl projednán a schválen plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků obce
k 31. 12. 2021 sestavený dle § 5 vyhl. č. 270/2010 Sb., vyhláška o inventarizaci majetku a závazků,
v platném znění, vč. příloh.
Současně bylo provedeno proškolení přítomných o způsobech provedení inventur.
Návrh Plánu inventur (bez příloh) je přílohou zápisu.
Před hlasováním k záležitosti bodu 5. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 5. přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

6.

Územní plánování obce
Projednána byla cenová nabídka na zhotovitele územní studie pro lokalitu určenou pro bytovou
výstavbu na území obce Petrovice označenou dle platného územního plánu obce jako Z4.
Cenovou nabídku předložila firma DISprojekt s.r.o., Třebíč, Havlíčkovo nábřeží 37, IČ: 60715227.
Cena sjednaná jako pevná činí včetně 21% DPH celkem 50.820,-- Kč.
Zpracování územní studie není uloženo v nyní platném územním plánu ani v nově připravovaném.
Neboť se však zastupitelstvo obce opakovaně zabývá možnou výstavbou v této lokalitě a zhotovitel
územního plánu na základě požadavku obce zpracoval návrh vhodného řešení zastavění území, je
vhodné tento návrh zpracovat ve stupni územní studie dle zák. č. 183/2006 Sb, zákon o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, neboť pro příslušný stavební úřad je
územní studie neopomenutelným podkladem.

Na základě předložené podrobné cenové nabídky byl současně starosta obce pověřen uzavřením
smlouvy o dílo se zhotovitelem, která bude obsahově odpovídat uzavřené smlouvě na zpracování
studie v lokalitě Z2.
Před hlasováním k záležitosti bodu 6. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné další stanovisko mimo výše uvedeného nebylo sděleno.
Záležitost bod 6. přednesl a usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

7. Akce výstavby a oprav majetku a pořízení majetku v roce 2022
a) Dne 12. 10. 2021 byla do datové schránky obce doručena Registrace akce a rozhodnutí o
poskytnutí dotace poskytovatelem Ministerstvem zemědělství na akci (projekt) stavby VN Loučky,
identifikační číslo: 129D393003073, v programu 12939 – Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa.
Financování ze státního rozpočtu bude činit max. 3.690.000,-- Kč. Realizace akce je stanovená
poskytovatelem dotace do 31. 8. 2022, přičemž do termínu realizace se započítává nabytí právní moci
kolaudačního řízení.
Starosta obce informoval o vykonávání dozoru stavby projektantem.
b) Projednána byla cenová nabídka Ing. Martina Horta jednatele společnosti HEP electrical s.r.o.,
Zastávka, IČ: 09907483, na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby a vydání
příslušného povolení k realizaci stavby „Petrovice – obec: rozšíření VO směr Krahulov“.
Rozšíření VO je nutné realizovat z důvodu plánované obnovy stávajících rozvodů vedení NN v části
obce od budovy OÚ Petrovice směr Krahulov a odstranění stávajících podpěrných bodů, na kterých
se nachází zařízení veřejného osvětlení obce, firmou EG.D, a.s., Regionální správy Jihlava.
Cenová nabídka na zhotovení projektové dokumentace činí 39.900,-- Kč bez DPH, tzn. 48.279,-- Kč
vč. 21% DPH.
Krátce bylo diskutováno určení vzdálenosti svítidel a intenzita osvětlení silnice.
Starosta obce vyhlásil přestávku v jednání v délce 10 minut době od 20:53 do 21:03 hodin.
c) Projednány byly akce k realizaci v roce 2022 jako podklad pro přípravu návrhu rozpočtu obce
Petrovice na rok 2022.
Diskutovány byly jednotlivé akce.
Místostarosta obce připraví více podkladů k možné rekonstrukci rozvaděče umístěného v malém
vagónu, resp. k řešení rozvodů elektro v objektech a prostorách sportovního areálu a podklady
(především zkušenosti obcí) k možné realizaci osvětlení spojovacího chodníku solárními světly.
Tyto záležitosti pak budou individuálně projednány a posouzeny k možné realizaci v roce 2022.
Přehled akcí je přílohou zápisu.
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. a), b), c) přednesl a usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

8. Organizační záležitosti obce
a) Dne 24. 9. 2021 obec Petrovice obdržela prostřednictvím e-mailu ze společnosti Značky Vysočina
s.r.o., Jihlava, který vyřizuje odborné záležitosti k možnému omezení přístupu na účelovou
komunikaci MK 17, souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu Územního odboru Třebíč,
por. Ing. Pavla Roudenského, k umístění dopravní značky zákazu vjezdu vozidlům nad 5 tun.
Součástí dopravní značky bude dodatková tabulka, kdy tento zákaz se nebude vztahovat na vozidla
dopravní obsluhy a na povolení OÚ Petrovice.
Limit nosnosti vozidel byl stanoven na základě provedených zkoušek nosnosti účelové komunikace
Zkušební laboratoří Darius Belina, Jihlava, IČ: 47832851.
b) Starosta obce informoval o termínech některých událostí:
10. 11. 2021, 13:00 hodin – jednání na úřadu městyse Okříšky týkající se obchvatu (přeložky
silnice). Jednání svolal Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, pozváni jsou
zástupci obcí Okříšky, Petrovice, Přibyslavice, Nová Ves a zástupci průmyslových firem.
27. 10. 2021, 19:00 hodin – položení kytice k památníku padlým v I. světové války v obci.
Neveřejná akce, které se zúčastní členové zastupitelstva obce.

Záležitosti bodu 8. c) přednesl Mgr. Petr Padrnos, žádné usnesení nebylo navrhováno.

9. Rozpočtové opatření – úpravy rozpočtu obce v roce 2021
Projednáno bylo rozpočtové opatření č. 9/2021 provedené doklady rozpočtu č. 15. a 16.
Doklad rozpočtu č. 15 zvyšuje příjmy a výdaje obce o částku 3.506,46 Kč přijaté účelové dotace
ÚZ 98037 ze státního rozpočtu (kompenzační bonus) včetně převodu těchto finančních prostředků
z dotačního účtu na základní běžný bankovní účet obce.
Dokladem rozpočtu č. 16 se zvyšují příjmy obce o částku 196.100,-- Kč a upravují výdaje obce dle
odvětvového třídění. Doklad snižuje deficit rozpočtu (zapojení pol. 8115 – změna stavu
krátkodobých finančních prostředků) o částku 258.000,-- Kč.
Saldo příjmů a výdajů rozpočtu obce nyní činí -122.000,-- Kč.
Rozpočtové opatření č. 9/2021 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 Mgr. Petr Padrnos.

10. Diskuse a závěr
Mgr. Petr Padrnos: byly projednány termíny dalších zasedání zastupitelstva obce.
Dohodnuté termíny 18. 11. 2021 (čtvrtek), 21. 12. 2021 (úterý), vždy od 18:00 hod.
Jiří Března: upozornil na listnatý strom, který brání výhledu na křižovatce od účelové komunikace
na silnici III. třídy 40510. Jedná se o náletový strom průměru cca 10 cm, který vyrostl v porostu
zeleně na pozemku p. č. 437/15 – trvalý travní porost v katastrálním území Petrovice u Třebíče
ve vlastnictví obce.
Mgr. Petr Padrnos uvedenou záležitost prověří a odstranění projedná se zaměstnancem údržby
obce.
K výše uvedeným záležitostem nebylo navrhováno žádné usnesení, nebyly vznášeny žádné
připomínky. Žádné další záležitosti nebyly projednávány.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 20. 10. 2021 ve 21:28 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 26. 10. 2021

...................................
Mgr. Petr Padrnos
starosta

....................................
Ing. Zdeněk Jeřábek
místostarosta

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

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

