USNESENÍ č. 29
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 10. 03. 2022
Zastupitelstvo obce Petrovice:
1. schvaluje pro 29. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice zapisovatelku Helenu Moudrou
a ověřovatele zápisu Ing. Jana Kuthana a Jitku Kučerovou, DiS.
2. schvaluje navržený program 29. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice v rozsahu dle
pozvánky členům zastupitelstva obce a zveřejněného oznámení o konání zasedání
zastupitelstva obce bez doplnění.
3. schvaluje zápis usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne
27. 01. 2022 bez výhrad.
4. a-1) schvaluje koupi pozemku p. č. 1419/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Petrovice u Třebíče, o výměře 272 m2, od vlastníka (prodávajícího) …………………,
trvale bytem ………….. č.p. …., dle návrhu kupní smlouvy za kupní cenu, která činí 51,-- Kč/m2,
přičemž obec jako kupující současně hradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a
zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb., a ukládá
starostovi obce její uzavření.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, Pavel Nováček, David Kružík, Petra Vyskočilová, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
a-2) schvaluje koupi pozemku p. č. 1465 – trvalý travní porost, v katastrálním území Petrovice
u Třebíče, o výměře 366 m2, od vlastníka (prodávajícího) ………………………, trvale bytem
………….. č.p. …., dle návrhu kupní smlouvy za kupní cenu, která činí 60,-- Kč/m2, přičemž obec
jako kupující současně hradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a zápis vlastnického
práva do katastru nemovitostí podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb., a ukládá starostovi obce její
uzavření.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, Pavel Nováček, David Kružík, Petra Vyskočilová, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
a-3) schvaluje koupi pozemku p. č. 1464 – trvalý travní porost, v katastrálním území Petrovice
u Třebíče, o výměře 584 m2, od vlastníka (prodávající) ………………………., trvale bytem
……………… č.p. …., dle návrhu kupní smlouvy za kupní cenu, která činí 60,-- Kč/m2, přičemž
obec jako kupující současně hradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a zápis
vlastnického práva do katastru nemovitostí podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb., a ukládá starostovi
obce její uzavření.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, Pavel Nováček, David Kružík, Petra Vyskočilová, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
b) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo JI-014330069148/001-ADS se
společností EG.D, a.s., se sídlem Brno, Lidická 1873/36, IČ: 28085400, a ukládá starostovi
obce její uzavření.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, David Kružík, Pavel Nováček, Petra Vyskočilová, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
c) nebylo navrhováno a přijímáno žádné usnesení
d) schvaluje záměr prodeje zahradního traktoru SN 200, inventární číslo HIM 3, a ukládá
místostarostovi obce zjistit možnou prodejní cenu.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, David Kružík, Pavel Nováček, Petra Vyskočilová, Jitka Kučerová, DiS.

proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
e) schvaluje likvidaci jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku obce (SÚ 902) dle
návrhu č. 1/2022 ve výši celkem 3.477,-- Kč
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, David Kružík, Pavel Nováček, Petra Vyskočilová, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
f) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím povinným ze
služebnosti Krajem Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, IČ: 70890749, za účelem řešení vlastnického
práva k možné realizaci stavby „Petrovice obec: rozšíření VO směr Krahulov“ a ukládá
starostovi obce její uzavření.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, David Kružík, Pavel Nováček, Petra Vyskočilová, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
g) schvaluje veškerý prodej dřeva vytěženého z lesů obce Petrovice Tomáši Kloudovi jako
osobě podnikající v lesním hospodářství a ukončuje dříve schválený maloprodej občanům.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, David Kružík, Pavel Nováček, Petra Vyskočilová, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
5. a-1) schvaluje možné poskytnutí individuální dotace v roce 2022 Nemocnici Třebíč,
příspěvkové organizaci, IČ: 00839396, za podmínky uzavření veřejnoprávní smlouvy s
uvedením konkrétního použití finančních prostředků obce.
Hlasování: pro – 8 hlasů, Mgr. Petr Padrnos, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března, Pavel Fiala, David Kružík,
Pavel Nováček, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová
proti – 0 hlasů, zdržel se – 1 hlas: Ing. Zdeněk Jeřábek
a-2) možná výše poskytnuté individuální dotace dle usnesení bodu 5. a-1) činí 15.000,-- Kč,
starostovi obce se ukládá informovat žadatele o podmínkách finanční podpory dle bodu 5. a-1).
Hlasování: pro – 8 hlasů, Mgr. Petr Padrnos, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března, Pavel Fiala, David Kružík,
Pavel Nováček, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová
proti – 0 hlasů, zdržel se – 1 hlas: Ing. Zdeněk Jeřábek
b) schvaluje možné poskytnutí individuální dotace v roce 2022 COOP družstvu HB, U Rajské
zahrady 1912/3, Praha 3, IČ: 00032115, ve výši 24.000,-- Kč, za podmínky uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá místostarostovi obce informovat žadatele o výši finanční podpory.
Hlasování: pro – 9 hlasů, Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, David Kružík, Pavel Nováček, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů:
c) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč Diecézní charitě
Brno, Oblastní charitě Třebíč, IČ: 44990260, v roce 2022 na zabezpečení provozu v oblasti
Poskytování terénních služeb sociálních a zdravotních – Odlehčovací služby Domácího
hospice
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, David Kružík, Pavel Nováček, Petra Vyskočilová, Jitka Kučerová, DiS.
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
d) schvaluje poskytnutí částky 10.000,-- Kč na bankovní účet obecně prospěšné společnosti
Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, na veřejnou sbírku SOS UKRAJINA jako humanitární
zahraniční pomoc občanům Ukrajiny při válečném konfliktu.
Hlasování: pro – 8 hlasů, Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března,
Pavel Fiala, David Kružík, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová
proti – 0 hlasů, zdržel se – 1 hlas: Pavel Nováček
6. bere na vědomí zprávu finančního výboru dle zápisu ze dne 07. 03. 2022
7. a) schvaluje řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice,

okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, za rok 2021, kterou tvoří účetní výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31. 12. 2021.
b) schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč,
příspěvkové organizace, IČ: 70982996, který činí ztrátu ve výši - 31.507,43 Kč.
c) schvaluje zvýšení příspěvku poskytovaného jako zřizovatel Mateřské škole Petrovice,
okres Třebíč, příspěvkové organizaci, IČ: 70982996, v roce 2022 o částku 40.000,-- Kč, za
účelem finančního zabezpečení (krytí) výdajů organizace.
8. a) bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Petrovice za období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, schvaluje závěrečný účet obce Petrovice za
rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2021, a to bez výhrad.
b) schvaluje řádnou účetní závěrku obce Petrovice za rok 2021, kterou tvoří účetní výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31. 12. 2021.
c) schvaluje zabezpečení přezkoumání hospodaření obce Petrovice za rok 2022 auditorem
Ing. Zdeňkem Jarošem, Třebíč, Koutkova 344, IČ: 63429071, oprávněným provádět
auditorskou činnost oprávněním č. 1477.
9. bere na vědomí odpisový plán dlouhodobého majetku obce Petrovice k 31. 12. 2021
a nenavrhuje žádné jeho úpravy.
10. schvaluje zhotovitele stavby „Stavební úpravy opěrné zdi“ u budovy č. p. 68 Jaroslava
Krupicu, Kněžice 323, IČ: 12155381, za cenu díla 717.558,35 Kč vč. DPH, a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo a podáním žádosti o dotaci Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny,
v programu Obnova venkova Vysočiny 2022.
Hlasování: pro – 9 hlasů: Mgr. Petr Padrnos, Ing. Zdeněk Jeřábek, Ing. Jan Kuthan, Pavel Fiala, Jiří
Března, David Kružík, Jitka Kučerová, DiS., Petra Vyskočilová, Pavel Nováček
proti – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů
11. a) schvaluje Pravidla pro poskytování dotací na sportovní a kulturní aktivity v obci Petrovice.
b) schvaluje částku 60.000,-- Kč na poskytování individuálních dotací v roce 2022 dle Pravidel
pro poskytování dotací na sportovní a kulturní aktivity v obci Petrovice, přičemž na podporu
sportovních aktivit je určena částka 30.000,-- Kč, na podporu kulturních aktivit je určena částka
30.000,-- Kč.
c) bere na vědomí informace o přípravě občanských záležitostí v roce 2022, kterými bude
setkání jubilantů obce a vítání občánků obce.
12. a) bere ne vědomí Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Přibyslavice včetně Pokynů
pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Přibyslavice a jako sousední obec
neuplatňuje u pořizovatele žádné podněty.
b-1) schvaluje podání žádostí o dotaci u Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny v programu
Venkovské služby 2022 na podporu služeb v obci – podporu provozu prodejny smíšeného
zboží v obci a provozu obecní knihovny a ukládá starostovi obce zpracování a podání žádosti.
b-2) schvaluje podání žádostí o dotaci u Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny v programu
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022 – na zpracování projektové dokumentace
mokřadu na území obce v blízkosti RD č. p. 141 a chat a ukládá starostovi obce zpracování
a podání žádosti.
c) schvaluje zpracování projektové dokumentace na vybudování přístupové lesní cesty
k pozemkům lesa v katastrálním území Petrovice u Třebíče, v tzv. Rakovci, v blízkosti
katastrálního území Krahulov.
13. a) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 provedené dokladem rozpočtu č. 3,

kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce celkem o částku 277.700,-- Kč.
b) ukládá starostovi obce zajistit čerpání finančních prostředků OdPa 3639 – Komunální
služby jinde nezařazené rozpočtované na výdaje platu zaměstnance a souvisejících výdajů
ve výši odpovídajícímu skutečnému stavu v počtu zaměstnanců údržby obce.
Usnesení byla přijata takto:
Usnesení č. 1, 2, 3, 4a-1, 4a-2, 4a-3, 4b, 4d, 4e
Usnesení č. 4f, 4g, 5b, 5c, 6, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c
Usnesení č. 5a-1, 5a-2, 5d
Usnesení č. 9, 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b-1
Usnesení č. 12b-2, 12c, 13a, 13b

pro – 9 hlasů
pro – 9 hlasů
pro – 8 hlasů
pro – 9 hlasů
pro – 9 hlasů

proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů
proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 1 hlasů
zdržel se – 0 hlasů
zdržel se – 0 hlasů

Při projednávání všech záležitostí bodu 1. – 13. bylo přítomno 9 členů z 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice.
Zapsala: Helena Moudrá

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

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

Vyhotovení zápisu: 15. 03. 2022

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

…….............................
ověřovatel zápisu
Jitka Kučerová, DiS.

