Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne 27. 1. 2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice
Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18:00 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 9 členů.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 28. zasedání zastupitelstva obce
Zapisovatelkou byla navržena a schválena: Helena Moudrá.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Jiří Března, Pavel Nováček.
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.

2. Schválení programu 28. zasedání zastupitelstva obce
Navržený program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 28. zasedání zastupitelstva obce
Schválení programu 28. zasedání zastupitelstva obce
Kontrola usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaného 21. 12. 2021
Majetkové a majetkoprávní záležitosti obce
Zpráva o hospodaření obce v roce 2021 dle výkazu FIN 2-12M k 31.12.2021
Podpora sportu a kultury v obci Petrovice
Žádosti o dotace
Provoz veřejné kanalizace v obci
Územní plánování
Organizační záležitosti obce
Rozpočtové opatření – úpravy rozpočtu obce Petrovice v r. 2022
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.
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 27. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 21. 12. 2021
K zapsaným usnesením zastupitelstva obce z 27. zasedání konaného dne 21. 12. 2021
nebyly vzneseny žádné připomínky.
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
Projednávány nebyly žádné záležitosti.

5. Zpráva o hospodaření obce v roce 2021 dle výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2021
Členové Zastupitelstva obce Petrovice se seznámili s plněním příjmů a výdajů v roce 2021,
s porovnáním daňových příjmů v letech 2019, 2020 a 2021. Součástí zprávy byl přehled
přijatých transferů v roce 2021.
Pokles příjmů pol. 1111 – Daň z příjmu fyzických osob placená plátci je dána především
zrušením superhrubé mzdy. Celkově byly daňové příjmy vyšší, než bylo predikováno
daňovými kalkulačkami. Vzhledem k rozdílnému plnění daňových příjmů v jednotlivých
kalendářních měsících roku, byla podstatná část přijata na bankovní účet obce v období
11 a 12/2021.
Zpráva je přílohou zápisu.
Před každým hlasováním k záležitostem 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. Podpora sportu a kultury v obci Petrovice
Na zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 18. listopadu 2021 byly
projednávány a diskutovány pravidla (účel, podmínky, spoluúčast) finanční podpory
dotacemi poskytovanými dle zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
Předloženy byly návrhy dokumentů na vyhlášení grantových programů.
Na základě diskuse byl místostarostou obce zpracován návrh Pravidel pro poskytování dotací
na sportovní a kulturní aktivity v obci. Záležitost byla diskutována především v těchto bodech:
rozsah a určení dotací, spolufinancování.
Na základě diskuse bude předložený návrh dokumentu dále přepracován místostarostou obce
a účetní obce a bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Obecně je podpora komunitního života a volnočasových aktivit v oblasti kultury, sportu,
životního prostředí jeden z pilířů trvale udržitelného rozvoje obce.
K uvedené záležitosti nebylo navrhováno a přijato žádné usnesení.
Starosta obce vyhlásil přestávku. Jednání bylo přerušeno v době od 19:30 do 19:34 hodin.
7. Žádosti o dotace
Kraj Vysočina vyhlásil první dotační tituly v roce 2022. Financování bude probíhat z Fondu
Vysočiny.
Projednávány byly tyto programy:
a) Program na podporu venkovských obcí a sídel Obnova venkova Vysočiny 2022. Žádosti
se podávají v období od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022. Výše dotace činí max. 127.000,-- Kč a min.
podíl žadatele je 40 % nákladů akce.
Bylo navrhnuto realizovat stavbu nového kamenného tarasu u budovy č. p. 68, neboť stávající
je ve špatném stavebně technickém stavu. Na akci je vypracována projektová dokumentace
a vydáno příslušné stavební povolení k realizaci stavby Úřadem městyse Okříšky, stavebním
úřadem.
Část prací by mohla být realizována zaměstnancem údržby obce (demolice stávajícího
tarasu, uložení kamene), část stavby týkající se realizace nového přístupového chodníku by
měla být realizována dříve z důvodu zajištění bezpečného přístupu do budovy.
V případě poskytnutí dotace musí být stavba realizována v letošním roce, proto je třeba zajistit
zhotovitele transparentním způsobem. Vzhledem k rozsahu zakázky, je třeba obeslat alespoň
tři zhotovitele s výzvou k předložení cenové nabídky.
Byla projednána a schválena hodnotící komise za účelem výběru zhotovitele stavby.
Členy komise jsou: Ing. Zdeněk Jeřábek, Pavel Fiala, Jitka Kučerová, DiS.

b) Program Ekologická výchova 2022 je určen na podporu environmentálního vzdělávání,
osvětu a aktivní účasti na péči a ochranu životního prostředí. Dotace je určena pro více
příjemců. Žadatelem mohou být obce, spolky, obecně prospěšné organizace, školy.
Uznatelnými náklady jsou tematické informační a výukové materiály (učební pomůcky,
výukové materiály, DDHM, informační tabule a prvky). Vzhledem k účelu programu a
v roce 2021 projektovému dni mateřské školy, který byl financován z projektu Šablony II,
a zaměřen na život ptáků, bylo navrhnuto zakoupení informačních cedulí týkající se životního
prostředí (ptáků, rostlin, stromů) a jejich umístění k úseku cyklostezky Jihlava – Třebíč –
Raabs v obci (směr sportovní areál – Červený mlýn).
Projekt musí být realizován do 31. 10. 2022, přičemž vyhodnocení žádostí programu bude do
15. 5. 2022, žádosti se podávají do 15. 02. 2022.
Současně byla projednána spolupráce obce a mateřské školy na realizaci a udržitelnosti
projektu a jeho financování. Minimální podíl na financování projektu příjemcem dotace je
40 %. Celkové náklady na projekt byly schváleny ve výši do 50.000,-- Kč.
Před hlasováním k záležitostem bodu 7. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 7. a) přednesl a usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.
Záležitost bodu 7. b) přednesli Mgr. Petr Padrnos a Helena Moudrá, usnesení navrhl Mgr. Petr
Padrnos.

8.

Provoz veřejné kanalizace v obci
Starosta obce informoval o jednáních, kterých se zúčastnil ve věci řešení čištění odpadních
vod z veřejné kanalizace v obci soustavou tzv. biologických nádrží (rybníků) a možnosti řešení
čištění odpadních vod stavbou mechanicko – biologické čistírny v obci, která bude napojena
na stávající jednotnou kanalizaci v obci, přičemž součástí ČOV bude odlehčovací nádrž pro
případ dešťových srážek.
Na základě všech jednání v současné době Ministerstvo zemědělství i Kraj Vysočina
doporučují řešit čištění odpadních vod na konci veřejné kanalizace v obci mechanickobiologickou čistírnou s odlehčovací nádrží pro větší přítoky dešťových srážek a nedoporučuje
biologické nádrže.
Uvedenou možnost je nutné odborně posoudit a písemně zpracovat jako podklad pro změnu
údajů v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, který je koncepčním materiálem
v oblasti vodohospodářské infrastruktury na území kraje a je zpracován v souladu
s ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s ustanoveními § 3 až 4 vyhlášky
Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Popis stávajícího požadavku PRVK Kraje Vysočina pro naši obec je výstavba nové kanalizace
odvádějící pouze splaškové vody v obci a vybudování ČOV a přečerpávací stanice
kompletně do roku 2030.
Odborné posouzení na základě objednávky obce může realizovat technické oddělení
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč.
Nabídková cena činí 8.000,-- Kč bez DPH.
Výstavba nové oddílné kanalizace by byla realizována až následně a mohla by být
realizována postupně.
Přílohou je karta obce Petrovice z PRVK Kraje Vysočina.
Před hlasováním k záležitosti bodu 8. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 8. přednesl a usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

9. Územní plánování
a) Starosta obce informoval, že dne 7. 1. 2022 se na Městském úřadě Třebíč, odboru rozvoje
a územního plánování, uskutečnilo jednání o návrhu Územního plánu Petrovice.
Návrh Územního plánu Petrovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí na uvedeném odboru od
22. 12. 2021 do 07. 02. 2022 a k tomuto návrhu lze ve stanovené lhůtě podávat písemně
připomínky.
Veřejnou vyhláškou zveřejněnou na příslušných úředních deskách je veřejnost o uvedených
skutečnostech informovaná, pokud budou připomínky podány, musí je vypořádat pořizovatel.
b) Řešení vlastnictví pozemku p. č. 334 – orná půda v katastrálním území Petrovice u Třebíče
pod stávající místní komunikací, která se nachází v lokalitě Z2, bude řešeno s vlastníkem
pozemku paní Marií Rambouskovou, trvale bytem Jihlava, Tylova 2744/14 uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí kupní.
Vzhledem ke složitostem v jednání ohledně parcelace pozemků v lokalitě Z2 se zástupcem
uvedeného vlastníka tuto smlouvu připraví pro obec Petrovice advokátní kancelář, která
navrhuje, aby smlouva obsahovala vysokou pokutu pro případ odstoupení od smlouvy
budoucím prodávajícím.
Před hlasováním k záležitostem bodu 9. byla starostou obce dána možnost všem přítomným
sdělit své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 9. a), b) přednesl a usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

10. Organizační záležitosti obce
a) Spolek Lungta, se sídlem Praha 1, IČ: 67775845, zaslal obci Petrovice Žádost o
projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která se koná dne
10. března, což je datum výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
Výročí (v roce 2022 se jedná o 63. výročí) se připomíná prostřednictvím vyvěšením tibetské
Vlajky na veřejnou budovu.
Přestože členové zastupitelstva obce Petrovice podporují a oceňují obranu lidských práv,
nesouhlasí s žádnou agresí a útoky a jinými projevy nesvobody, nebylo schváleno připojení se
k této iniciativě.
b) Každá organizace má povinnost mít svého pověřence pro ochranu osobních údajů.
Na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb tuto činnost pro obec Petrovice zajišťuje
společnost SMS-služby s.r.o., Praha 4, IČ: 06784771, která obci zaslala návrh dodatku č. 2
ke smlouvě, kterou se zvyšuje čtvrtletní paušální platba o 100,-- Kč měsíčně, tzn. na částku
2.100,-- Kč/čtvrtletí bez DPH.
c) Zastupitelstvo obce se dlouhodobě v rámci diskuse při řešení jiných záležitostí zabývalo
možným zvýšením počtu zaměstnanců na údržbu obce, tzn. v dělnické profesi.
Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo zvýšení počtu zaměstnanců obce na jejich údržbu
o jednu osobu při plném pracovním úvazku 40,0 hodin týdně.
Starosta obce zveřejní informaci o zřizovaném pracovním místě na pevné i elektronické úřední
desce obce Petrovice.
Žádné zvláštní požadavky kromě odpovídající fyzické kondice pro vykonávání prací spojených
s údržbou obce a příslušného řidičského oprávnění na techniku používanou při údržbě obce
nebyly pro nábor zaměstnance stanoveny.
Obecné informace pro přijetí zaměstnance a stávající náplň práce zaměstnance údržby obce
je přílohou zápisu.
d) Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlásil XIII. ročník jarního
úklidu odpadků kolem komunikací nazvaný Čistá Vysočina.
Akce se koná v období od 11. do 24. dubna 2022.
Bylo schváleno zapojení obce Petrovice do akce v pátek 22. dubna 2022.

Před hlasováním k záležitostem bodu 10. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit své
stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitosti bodu 10. a), b) přednesl Ing. Zdeněk Jeřábek, usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.
Záležitosti bodu 10. c), d) přednesl a usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

11. Rozpočtové opatření – úpravy rozpočtu obce v roce 2022
Projednáno bylo rozpočtové opatření č. 1/2022 provedené dokladem rozpočtu obce č. 2.
Doklad č. 2 zvyšuje příjmy a výdaje obce o částku 111.000,-- Kč.
Výdaje tvoří náklady na projektovou dokumentaci staveb veřejného osvětlení a místní
komunikace v lokalitě Z1, podrobnější hydrologické posouzení lokality Z2. Jedná se o výdaje,
kde práce nebyly dokončeny, a tedy i uhrazeny v roce 2021, jak se předpokládalo, a náklady
na výměnu dveří a obložkových zárubní v patře budovy č.p. 68 (v prostorách užívaných
obecním úřadem a MLK Petrovice).
Rozpočtové opatření č. 1/2022 je přílohou zápisu.
Před hlasováním k záležitostem bodu 11. byla starostou obce dána možnost všem přítomným sdělit
své stanovisko k navrženému usnesení. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Záležitost bodu 11. přednesla Helena Moudrá, usnesení navrhl Mgr. Petr Padrnos.

12. Diskuse a závěr
Mgr. Petr Padrnos: navrhl termín dalšího zasedání zastupitelstva obce 24. 2. 2022 (čtvrtek)
od 18:00 hodin.
Petra Vyskočilová: sdělila, že má připravené podklady pro zpracování pravidel pro pořádání
občanských obřadů a upozornila na jednu poškozenou lať oplocení u kulturního domu.
Mgr. Petr Padrnos: podklad bude rozeslán všem členům zastupitelstva obce a záležitost bude
projednána na dalším zasedání.
Pavel Fiala: dotazoval se na možné umístění zrcadla na pozemku pod RD č.p. 132, které by
zlepšilo výhled do křižovatky pro vozidla jedoucí z Okříšek po silnici III. třídy a odbočující vlevo
směrem do obce.
Mgr. Petr Padrnos: tato komunikace včetně dopravního značení je v majetku Kraje Vysočina,
návrh musí odborně zpracovat projektant, počítají se rozhledové vzdálenosti a určuje se
velikost zrcadla, návrh posuzuje Dopravní inspektorát Policie ČR.
David Kružík: upozornil na nesvítící svítidlo veřejného osvětlení na místní komunikaci u
bytového domu č.p. 122.
Ing. Jan Kuthan: požaduje nové veřejné osvětlení, které má být realizováno v úseku od č.p. 68
k č.p. 115 u silnice III. třídy řešit s Krajem Vysočina, neboť se jedná o realizaci osvětlení
silnice, která je v jejich majetku.
K diskutovaným záležitostem nebylo navrhováno a přijímáno žádné usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou obce dne 27. 01. 2022 ve 20:47 hodin.
Zapsala: Helena Moudrá

Vyhotovení zápisu: 02. 02. 2022

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

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

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

…….............................
ověřovatel zápisu
Pavel Nováček

