Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podolí,
konaného dne 11. 11. 2010, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19
hodin dosavadní starostkou obce Vlastou Pavlíkovou („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 29. 10. 2010, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Podolí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 3. 11. 2010 do 11. 11. 2010, současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech patnácti členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovateli zápisu Mgr. Libora Opluštila a Jaromíra Čandrlu a
zapisovatelkou Květoslavu Buchtovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty a rady
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba rady obce
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
IV)

Diskuse

Výsledek hlasování:
USNESENÍ Č. 1 BYLO SCHVÁLENO.

Pro-15

Proti-0

Zdrželi se-0

Bod I - volba starosty a místostarosty a rady obce:
Určení počtu místostarostů:
Předsedající požádala sdružení Za Podolí u Brna o návrh na počet místostarostů.
PhDr. Milan Tříska navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Podolí schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro-15
Proti-0
USNESENÍ č. 2 BYLO SCHVÁLENO.

Zdrželi se-0

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající požádala sdružení Za Podolí u Brna o návrh, kterou funkci budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněnou. PhDr. Milan Tříska navrhl, aby byla
vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích pouze funkce starosty obce. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Podolí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro-15
Proti-0
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 3 BYLO SCHVÁLENO.
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Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. PhDr. Milan Tříska za sdružení Za Podolí u
Brna navrhl, aby volba proběhla veřejně. Předsedající Vlasta Pavlíková navrhla, aby volba
starosty a místostarosty proběhla tajně. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedající.
Výsledek hlasování:
Pro-7
Proti-8
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 4 NEBYLO SCHVÁLENO.
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl
podán pouze jeden návrh: Člen zastupitelstva PhDr. Milan Tříska navrhl zvolit do funkce
starosty Ing. Vítězslava Eliáše. Za KDU-ČSL ani za sdružení Nezávislí pro Podolí nebyl do
funkce starosty podán žádný návrh. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Podolí volí starostou Ing. Vítězslava Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-7
USNESENÍ č. 5 BYLO SCHVÁLENO.

Zdrželi se-0

Po zvolení starosty převzal starosta Ing. Vítězslav Eliáš vedení zasedání (dále veden
jako „předsedající“).
Ing. Vítězslav Eliáš při předávání funkce starosty poděkoval odstupující starostce za
vykonanou práci a zdůraznil, že si její práce všichni váží.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Zdeněk Valehrach navrhl zvolit do funkce
místostarosty pana Miloše Vránka, člen zastupitelstva PhDr. Milan Tříska navrhl do funkce
místostarosty Ing. Gabrielu Marciánovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Podolí volí místostarostou pana Miloše Vránka.
Výsledek hlasování: Pro-6
Proti-8
USNESENÍ č. 6 NEBYLO SCHVÁLENO.
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Zdrželi se-1

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Podolí volí místostarostkou Ing. Gabrielu Marciánovou.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-7
USNESENÍ č. 7 BYLO SCHVÁLENO.

Zdrželi se-0

Navrhování kandidátů na funkci radních:
Předsedající vysvětlil, že rada obce Podolí má pět členů. Automaticky jsou členy rady
obce starosta a místostarostka. Budou se proto volit tři zastupitelé na funkci člena rady obce
Podolí. Vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci radních. Byly podány
následující návrhy: Členka zastupitelstva Vlasta Pavlíková navrhla za KDU-ČSL zvolit do
funkce dva členy rady a to Jiřího Filipa a Vlastu Pavlíkovou, člen zastupitelstva Miloš Vránek
navrhl za sdružení Nezávislí pro Podolí zvolit do funkce jednoho člena rady pana Zdeňka
Valehracha, člen zastupitelstva PhDr. Milan Tříska navrhl do funkce radních za sdružení Za
Podolí u Brna Mgr. Hanu Richterovou, Mgr. Libora Opluštila a Ing. Oldřicha Málka CSc. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem rady pana Jiřího Filipa.
Výsledek hlasování: Pro-6
USNESENÍ č. 8 NEBYLO SCHVÁLENO.

Proti-8

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem rady paní Vlastu Pavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro-6
Proti-8
USNESENÍ č. 9 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem rady pana Zdeňka Valehracha.
Výsledek hlasování: Pro-6
Proti-8
USNESENÍ č. 10 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem rady Mgr. Hanu Richterovou.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-6
USNESENÍ č. 11 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem rady Mgr. Libora Opluštila.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-6
USNESENÍ č. 12 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem rady Ing. Oldřicha Málka CSc.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-7
USNESENÍ č. 13 BYLO SCHVÁLENO.
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Zdrželi se-1

Zdrželi se-1

Zdrželi se-1

Zdrželi se-1

Zdrželi se-1

Zdrželi se-0

Po volbě rady požádala paní Vlasta Pavlíková a pan Miloš Vránek o krátkou poradu.
Předsedající starosta Ing. Vítězslav Eliáš vyhlásil 5 minut přestávku.
Po přestávce požádala paní Vlasta Pavlíková předsedajícího, zda by mohla přečíst krátké
stanovisko k současné situaci.
Po dlouholeté spolupráci v zastupitelstvu obce ji nenapadlo, že situace kolem voleb bude tak
vyostřená. Zdůraznila, že žádný z nově zvolených zastupitelů KDU ani Nezávislých pro Podolí,
nešel do voleb, aby zde hledal pracovní místo nebo finanční zisk. Většina byla zvolena
poněkolikáté, pan Filip zde pracoval od revoluce. Všichni udělali kus poctivé práce. Od voličů
dostali společně o 298 hlasů více než sdružení Nezávislých za Podolí u Brna, protože však byli
složeni ze dvou kadidátek, získali jen 7 mandátů. Předpokládali vstřícnost od vítězů voleb, aby
mohli pracovat i v radě. Na poradu starostky, kdy chtěli společně jednat o obsazení
jednotlivých funkcí, se zvolení zastupitelé sdružení Za Podolí u Brna nedostavili
s odůvodněním, že kandidáty navrhnou na dnešním zasedání a totéž očekávají od ostatních.
Řekla: „Chtěli nás pouze do počtu, ale to zas nechceme my, být tady jen do počtu a nečinně
přihlížet.“ Vnímají to jako nechutnou podpásovku a že nejsou považováni za rovnocenné
partnery. Všech sedm zastupitelů je přesvědčeno, že jediné řešení je jejich rezignace.
Paní Vlasta Pavlíková předala rezignaci za sebe, Jiřího Filipa, Jaromíra Čandrlu a MUDr.
Michaelu Hnilicovou do rukou starosty ing. Vítězslava Eliáše. Rezignaci předal také pan Miloš
Vránek za sebe, Zdeňka Valehracha a Karla Pytelu.
Pan Vránek před odchodem prohlásil, že sdružení Za Podolí u Brna mělo ve své volební
kampani heslo – chytří a odvážní, ale slovo slušnost zde podle něj chybí a on je rád, že zde
nemusí sedět.
Paní Vlasta Pavlíková před odchodem ze zasedání poděkovala všem přítomným a zastupitelům,
kteří zůstávají a popřála štěstí i úspěch.
Zastupitelé, kteří rezignovali na své funkce, opustili zasedací místnost.
-

-

-

-

-

-

O slovo se přihlásila paní Mgr. Hana Richterová a reagovala na přednesenou rezignaci.
Řekla, že výsledky voleb je možné brát z různých pohledů, když se podívá na výsledky je
poměr počtu hlasů jednotlivým kandidátům do 16 místa jednoznačný. Zdůraznila, že
zvolením na sebe vzala odpovědnost za rozhodování, a proto by nemohla rezignovat.
Navrhla, aby byli osloveni ostatní kandidáti, kteří jsou na kandidátkách.
Starosta Ing. Vítězslav Eliáš řekl, že ho situace velmi mrzí. Volební zákonem je daný
výpočet mandátů. Připomněl, že sdružení Nezávislí za Podolí u Brna získali cca 4.500
hlasů, KDU ČSL 2.500 hlasů a Nezávislí pro Podolí 2.200 hlasů. Mandáty jsme přijali
s výzvou a závazkem, který byl rozdílný oproti druhým stranám.
Ing. Oldřich Málek CSc. řekl, že si myslí, že je potřebné, aby si všichni povšimli, že
rezignující strany neměli kandidáta na starostu, ale všichni do jednoho byli proti
kandidátovi Ing. Eliášovi, protože si protiřečí. Na minulých zasedáních nás starostka
(bývalá) nařkla z politikaření.
O slovo se přihlásil z řad občanů pan Jiří Sýkora – proti mně ta vaše předvolební kampaň
byla podpásovka. V letáku jste uváděli zabránit privatizaci podolských sportovišť do rukou
některých sportovních funkcionářů. Lidé si řekli, on to chce zprivatizovat. „Myslím, že to
nebylo úplně fér.“
Starosta Ing. Eliáš reagoval, že nemá smysl rozebírat volební kampaň. Řekl: „Jsem
přesvědčen, že jsme tady proto, abychom pracovali se všemi, konstruktivně a smysluplně.“
Mělo to tak probíhat již v době volební kampaně. Každý kdo měl zájem a chtěl vysvětlení,
měl se zeptat autora, jak to bylo myšleno. Jméno pana Sýkory nikde nezaznělo.
PhDr. Milan Tříska řekl, že se nechce vracet k předvolební kampani, že je v Podolí od
roku 2006 a byl osloven, zda by nechtěl pracovat v zastupitelstvu. Bere to jako obrovský
závazek vůči voličům a pokládá si to za čest, že byl zvolen. Nemohl by rezignovat. Těšil se
na práci s lidmi, kteří mají trošku jiné názory jako on.
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-

-

-

-

Ing. Eliáš řekl, že jeho myšlenka při sestavení kandidátky byla oslovit lidi, kteří mají jiný
pohled na věc. Věděl, že nebude chybět věcná diskuze o řešení problémů. Diskuze zde
bude i nyní, to jsme zjistili už v průběhu volební kampaně, kdy jsme řešili cestu
kompromisy.
Ing. Oldřich Málek CSc. navrhuje, aby předsedající vysvětlil přítomným, jak se bude nyní
postupovat.
Předsedající Ing. Vítězslav Eliáš vysvětlil, že nyní budou osloveni náhradníci
z kandidátních listin KDU ČSL a Nezávislí pro Podolí a poté bude svoláno doplňující
ustavující zasedání. V případě, že i náhradníci vysloví nesouhlas, na post zastupitele obce
nastupují na jejich místo další náhradníci Za Podolí u Brna, aby se doplnilo zastupitelstvo
na 15 členů. Vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy.
Přihlásil se Ing. Stanislav Mrázek. Řekl, že volby v Podolí znamenaly, že občané chtějí
změnu. Podstatu vidí v tom, že v radě obce se rozdělovaly miliony, oni tam chtěli být a
předvedli zde divadlo a myslí si co nejsou. Řekl, že si přesto myslí, že tam měli jednoho
lidovce dát, snad někoho z náhradníků. Jsem rád, že starostou je Ing. Eliáš, protože kromě
vzdělání je zde i určitý stupeň inteligence, který dříve chyběl. Noví lidé jdou do práce
s ideály.
Nikdo ze zastupitelů ani hostů již neměl žádný dotaz ani připomínku.

Předsedající – starosta Ing. Vítězslav Eliáš konstatoval, že zůstalo přítomno 8 členů
zastupitelstva, což je nadpoloviční většina zastupitelů obce a zastupitelstvo je usnášení
schopné. Může být pokračováno v jednání podle programu.
Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Podolí zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 14 BYLO SCHVÁLENO.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva PhDr. Milan Tříska navrhl
zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Radka Bočka. Před hlasováním byla dána
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možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Podolí volí předsedou finančního výboru Ing. Radka Bočka.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 15 BYLO SCHVÁLENO.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva PhDr. Milan Tříska
navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Zdeňka Richtera. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení č.16:
Zastupitelstvo obce Podolí volí předsedou kontrolního výboru Ing. Zdeňka Richtera.
Výsledek hlasování: Pro-7
Proti-0
Zdrželi se-1
USNESENÍ č. 16 NEBYLO SCHVÁLENO.
Žádný jiný návrh na funkci předsedy kontrolního výboru nebyl podán. Po diskusi
navrhuje předsedající, aby volba předsedy kontrolního výboru proběhla na doplňujícím
zasedání zastupitelstva obce Podolí, které bude svoláno.
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Podolí odkládá volbu předsedy kontrolního výboru na doplňující
zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 17 BYLO SCHVÁLENO
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru
a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva PhDr. Milan Tříska
navrhl zvolit členem kontrolního výboru Ing. Zdeňka Richtera a Lukáše Šoustala. Dále PhDr.
Milan Tříska navrhl zvolit členem finančního výboru Mgr. Libora Opluštila. Na třetího člena
finančního výboru nebyl podán žádný návrh.
Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem kontrolního výboru Ing. Zdeňka Richtera
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 18 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem kontrolního výboru Lukáše Šoustala, bytem
Podolí č. 358
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 19 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem finančního výboru Mgr. Libora Opluštila.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 20 BYLO SCHVÁLENO.

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající vysvětlil, že odměna uvolněnému členu zastupitelstva je poskytována ve
výši podle zákona. O poskytování odměny neuvolněným členům zastupitelstva rozhoduje
zastupitelstvo v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění. Zastupitelstvo může určit výši odměny,
která nesmí překročit horní hranice odměn daných nařízením vlády č. 37/2003Sb. Předsedající
požádal o návrh odměn zastupitelů obce předsedy finančního výboru Ing. Bočka. Ten navrhl,
aby výše odměn zastupitelů obce byla stanovena, až bude zastupitelstvo obce úplné.
Návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Podolí odkládá rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů
na příští zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 21 BYLO SCHVÁLENO.
Předsedající navrhl stanovit měsíční odměnu za výkon funkce místostarostky obce (§
77 odst. 2 zákona o obcích). Předseda finančního výboru Ing. Boček navrhuje, aby odměna
neuvolněné místostarostky byla stanovena ve výši 7.509,-Kč + plný příplatek za počet
obyvatel, s tím, že bude mít v souladu se zákonem o obcích i jako neuvolněný zastupitel
stanovenu 40 hodinovou pracovní dobu týdně v souladu s ustanovením zákoníku práce.
Vynaložené finanční prostředky budou téměř stejné jako dosud a nenavýší se tak rozpočet obce
a místostarosta Ing. Marciánová převezme část práce starosty i zaměstnanců obce.
MUDr. Michaela Hnilicová, se zeptala, jaký je rozdíl v tomto případě mezi
uvolněným a neuvolněným místostarostou.
Odpověděl ji Ing. Boček – předseda finančního výboru, že je to měsíčně cca 15tis. Kč
menší finanční zátěž pro obec.
Starosta Ing. Eliáš vysvětlil, že se jedná o kupecké počty. Neznáme přesné náklady a
hledáme úspory, nechceme zatěžovat rozpočet. V budoucnu bychom chtěli, aby funkce
místostarostky byla uvolněná, budeme hledat zdroje a navrhovat řešení.
Ing. Boček řekl, že veškeré odměny zastupitelů i další informace najdou občané na
stránkách obce – uplatňujeme otevřenost vůči občanům.
Mgr. Richterová se zeptala, zda by se mohla své odměny vzdát, protože příspěvek
rezignujících zastupitelů ji urazil.
Starosta Ing. Eliáš ji vysvětlil. Odměna je nenároková složka. Pokud však
zastupitelstvo rozhodne o její výši pro jednotlivé funkce zastupitelů, nemůže se jí zastupitel
vzdát. Po převzetí ji však může darovat.
Návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Podolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
měsíčně ve výši 7.509,-Kč + plný příplatek podle počtu obyvatel. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
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USNESENÍ č. 22 BYLO SCHVÁLENO.
Bod IV – Diskuse
Zastupitelé již nemají žádné připomínky ani dotazy.
Z hostů vystoupil Ing. Stanislav Mrázek. – Bude Redakční rada současná, nebo bude změna?
Starosta Ing. Eliáš odpověděl: Redakční rada nebude, bude jiný princip. Co se týče
zpravodaje, chceme jinou náplň, jiný mechanizmus i co se týče obsahu. Občany chceme
informovat o všem, co se jednalo na zastupitelstvu, ale také co projednávala rada obce.
Ing. Stanislav Mrázek – ještě upozornil na dopravní situaci v Podolí, někde jsou dopravní
značky zbytečné, jinde chybí např. u haly, je potřeba toto projít a podívat se.
Starosta Ing. Eliáš odpověděl, že avizoval otevřenost vůči občanům a budou tyto věci řešit.
Žádné jiné připomínky a dotazy již nebyly vzneseny.
Technické upozornění. Ověřovatel zápisu Jaromír Čandrla, který byl určen předsedající paní
starostkou Vlastou Pavlíkovou na začátku zasedání zastupitelstva, podal v průběhu zasedání
rezignaci a není přítomen.
Předsedající navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl Ing. Zdeněk Richter.
Návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Podolí určuje ověřovatelem zápisu Ing. Zdeňka Richtera, protože
Jaromír Čandrla, který byl určen ověřovatelem zápisu předsedající starostkou Vlastou
Pavlíkovou, rezignoval na svoji funkci a odešel v průběhu zasedání.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 23 BYLO SCHVÁLENO.
Starosta Ing. Vítězslav Eliáš vyzval přítomné, aby se zapojili do práce v komisích. Občané
mohou návrhy na obsazení jednotlivých komisí posílat písemně nebo e-mailem.
Komise je volený orgán rady obce. Připravují se tyto komise.
1) Komise výstavby a investic
2) Komise školství a volnočasových aktivit (bude zahrnovat sport+kulturu+všechny
zájmové aktivity – protože vše spolu úzce souvisí)
3) Komise životního prostředí a bezpečnosti (bude řešit mimo jiné záplavy, splavování
zeminy, včetně odpadového hospodářství), zde bude podkomise, která se bude zabývat
stejně, jako byla v minulém volebním období – omezení hluku z dálnice.
4) Komise sociální a zdravotní (zahrnuje děti i důchodce)
5) Komise pro vnější vztahy a informace (bude mít na starosti veškerá informační média –
zpravodaj, internet, infokanál, diskusní fórum, facebook), zde bude také podkomise pro
styk se zahraničím (partnerské obce ze Slovenska – Kuchyňa a z Francie – Ay sur
Moselle)
Starosta Ing. Eliáš řekl, že by chtěl přítomným odpovědět na otázku, která zde dnes padla. Proč
jednobarevné vedení obce? Dá se odpovědět stručně: Protože jsme vyhráli volby. Ale tato
odpověď není v souladu s naším heslem otevřeného přístupu k občanů, proto odpovím
podrobněji. Do voleb jsem šel s tím, že jsem si:
1) vybíral lidi, se kterými jsem chtěl spolupracovat
2) jsou to odborníci
3) věděli, že budou pracovat na té funkci, pro kterou jsem si je vybral
Jde nám o to, aby obec Podolí vzkvétala jako doposud a ještě lépe. Nejde nám o funkce ani o
peníze za tyto funkce. V obci jsou důležité finance - investice a výstavba - život v obci.
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Kdo jiný by měl dělat finance, než odborník – finanční ředitel Ing. Boček, a Mgr. Libor
Opluštil – odborník přes dotace, kdo by byl přes dotace větší odborník, možná bývalá paní
starostka.
Kdo je větší odborník na stavařinu, než bývalý obchodní ředitel stavební společnosti a
investičák – Ing. Oldřich Málek, CSc.
Kdo má největší zkušenosti ze školství a v organizaci občanských aktivit než ředitelka
gymnázia Mgr. Hana Richterová
Proč Gábina Marciánová místostarostka?
– výchova mladé generace
– protože má vysokou školu regionálního rozvoje venkova
– a protože to chce dělat
Starosta Ing. Eliáš poděkoval všem, kteří přišli k volbám, řekl, že je to závazek, protože vyšli
vítězně, slíbil plnění volebního programu a zvyšování kvality života v obci.
Řekl, že chtěl poděkovat nejen paní starostce, ale i za nemalé finanční prostředky zvláště od
nepřítomného pana Vránka, za někdy únavné i konfrontační předvolební soupeření. Nemělo
vést k osobním střetům. Sedíme zde všichni s mandátem Podoláků, pojďme pracovat a
přestaňme soupeřit.
Ing. Eliáš řekl, že si přál v následujícím volebním období konstruktivní jednání a že se těšil na
práci. Věřil, že protistrany budou zdravou opozicí a že budou kontrolovat jejich práci. I přes
vzniklou situaci jsou však odhodláni plnit svoje mandáty, které jim dali voliči.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Prezenční listina hostů

Ověřovatelé:

Mgr. Libor Opluštil v.r.

Ing. Zdeněk Richter v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš

v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2010
Zapisovatel: Květoslava Buchtová
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