Zápis č. 6/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí,
konaného dne 24. 11. 2010, od 19:00 hodin.
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin
starostou obce Ing. Vítězslavem Eliášem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. 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 16. 11. 2010 do 24. 11. 2010, současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající jmenoval zapisovatelkou Květoslavu Buchtovou. Požádal přítomné o návrh na ověřovatele
zápisu. Navrženi byli Mgr. Hana Richterová a Ing. Radek Boček. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Podolí určuje ověřovateli zápisu Mgr. Hanu Richterovou a Ing. Radka Bočka.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Mgr. Libor Opluštil navrhl, aby z jednání zastupitelstva byl pořízen elektronický záznam, který bude
využit pro přesnější provedení zápisu.
Protože nebyly k návrhu podány žádné námitky ani připomínky, nechal předsedající hlasovat.o
návrhu Mgr. Libora Opluštila.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje, aby z jednání zastupitelstva obce Podolí byl pořízen
elektronický záznam.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Navrhl, aby z programu, který byl zveřejněn na úřední desce byl vypuštěn:
bod 8) – Schválení nového znění jednacího řádu Zastupitelstva Obce Podolí, s tím, že tento bod bude
projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Dále navrhl, aby zveřejněný program byl doplněn o tyto body:
Doplnění komisí rady a seznámení se složením komisí
Školská rada ZŠ a MŠ Podolí
a.
Rezignace členů za obec Ing. Ludmila Klemšinská, Ing. Josef Bečka
b.
Jmenování nových členů za obec Podolí
III)
Pozastavení platnosti sociálního fondu
IV)
Informace o současném stavu ve vedení obce
a.
Rezignace zastupitelů a náhradníků
b.
Zánik rady obce a přesun pravomocí
c.
Výklad MV k jednání a schvalování usnesení v omezeném počtu členů ZO
I)
II)
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V)
VI)
VII)

Program rozvoje obce – základní informace
Delegování zástupců obce pro Svazek vodovody a kanalizace Šlapanicko
Rozpočtové opatření č. 4/2010 a 5/2010

K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 3a)
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje doplnění zveřejněného programu o body: I) – VII) a vypuštění
bodu č. 8 (programu zveřejněného na úřední desce) – Schválení nového znění jednacího řádu
Zastupitelstva Obce Podolí.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 3a) bylo schváleno.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.3b):
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Zahájení
2) Návrh ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky
3) Schválení programu ZO
4) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
5) Zrušení usnesení z ustavujícího zasedání dne 11. 11. 2010
a) usnesení č. 18 – volba člena kontrolního výboru
6) Doplňující volba členů finančního a kontrolního výboru
a) Volba člena finančního výboru
b) Volba předsedy kontrolního výboru
c) Volba člena kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí zbývajících neuvolněných členů zastupitelstva
8) Doplnění komisí rady a seznámení se složením
9) Školská rada ZŠ a MŠ Podolí
a) Rezignace členů za obec Ing. Ludmila Klemšinská, Ing. Josef Bečka
b) Jmenování nových členů - Mgr. Hana Richterová, Ctirad Šebesta
10) Pozastavení platnosti sociálního fondu
11) Informace o současném stavu ve vedení obce
a) Rezignace zastupitelů a náhradníků
b) Zánik rady obce a přesun pravomocí
c) Výklad MV k jednání a schvalování usnesení v omezeném počtu členů ZO
12) Program rozvoje obce – základní informace
13) Delegování zástupců obce pro Svazek vodovody a kanalizace Šlapanicko
14) Rozpočtové opatření č. 4/2010 a č. 5/2010
15) Různé
16) Diskuse
17) Závěr
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 3b) bylo schváleno.
Bod 4 – Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
Z minulého zasedání zůstaly nesplněny tyto úkoly:
- provedení doplňující volby ve finančním a kontrolním výboru
- rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí kontrolu úkolů ze zasedání obce dne 11. 11. 2010.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Bod 5 - Zrušení usnesení z ustavujícího zasedání dne 11. 11. 2010
a) usnesení č. 18 – volba člena kontrolního výboru
Předsedající vysvětlil, že s obsazením funkcí na předsedu kontrolního výboru počítali se zastupiteli
z opozice. Původně byl Ing. Richter zvolen členem kontrolního výboru, protože však opozice svého
kandidáta na předsedu kontrolního výboru nenavrhla, navrhuje, aby bylo usnesení o volbě Ing.
Richtera členem kontrolního výboru zrušeno a následně pak byl Ing. Zdeněk Richter zvolen předsedou
kontrolního výboru.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Podolí ruší usnesení č. 18 z ustavujícího zasedání dne 11. 11. 2010, které bylo
přijato v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem kontrolního výboru Ing. Zdeňka Richtera
Výsledek hlasování:
Pro-8 Proti-0 Zdrželi se-0
USNESENÍ č. 18 BYLO SCHVÁLENO.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 6 - Doplňující volba členů finančního a kontrolního výboru
a) Volba člena finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Radek Boček navrhl zvolit do funkce člena
finančního výboru Ing. Bohumila Onderku, který dnes není přítomen, ale s funkcí člena finančního
výboru souhlasí. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Pan Vránek řekl, že pana Onderku nezná a jestli je to podolský občan? Ing. Boček mu
odpověděl, že Ing. Onderka je podolský občan a je ekonomický ředitel společnosti Gumotex v
Břeclavi, je to manžel paní Reginy Onderkové, která pracuje v Bublince. Dále se ještě pan Vránek
zeptal Ing. Bočka, jak dlouho je občan Podolí a jak dlouho v Podolí bydlí. Ing. Boček mu odpověděl,
že je občanem Podolí asi 3 měsíce a v Podolí bydlí 4 roky. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6a):
Zastupitelstvo obce Podolí volí členem finančního výboru Ing. Bohumila Onderku
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Usnesení č. 6a) bylo schváleno.

Zdrželi se-0

b) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl 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. 6b) :
Zastupitelstvo obce Podolí volí předsedou kontrolního výboru Ing. Zdeňka Richtera.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.

Zdrželi se-0

c) Volba člena kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Mgr. Hana Richterová navrhla zvolit do funkce člena
kontrolního výboru Ing. Stanislava Mrázka. Ing. Mrázek se zeptal, zda to není proti zákonu.
Předsedající vysvětlil, že Ing. Stanislav Mrázek nemá trvalé bydliště v obci Podolí, ale má v Podolí
nemovitost. Podle § 16 odst. c,d,e,f,g, má oprávnění nahlížet a kontrolovat. Zákon tedy podle vyjádření
MV nevylučuje, že by nemohl být členem kontrolního výboru. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Pan Ladislav Koválovský se přihlásil o slovo
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a řekl, že by chtěl pracovat v kontrolním výboru. Ing. Boček požádal pana Koválovského, aby se
představil. Ten řekl, že zde na úřadě dlouhou dobu pracoval, takže má zkušenosti a podoláci jej dobře
znají. Předsedající vysvětlil: na minulém zasedání byl zvolen tříčlenný výbor, ale zastupitelé se nebrání
tomu, aby ve výboru pracoval ten, kdo chce pracovat a chce přispět do práce obce. Jsou v této chvíli
dva kandidáti a již je zvolen předseda kontrolního výboru a jeden člen, ale počet členů výboru musí být
lichý. Kandidáta na pátého člena kontrolního výboru však nikdo nenavrhl. Po rozsáhlé diskuzi navrhl
předsedající, aby zůstal výbor tříčlenný a na příštím zasedání, může být hlasováno o rozšíření výboru
na pět členů a uskutečněna doplňující volba nových členů kontrolního výboru, po projednání postupu
volby s právníkem z MV.
Návrh usnesení č. 6ca):
Zastupitelstvo obce Podolí volí třetím členem kontrolního výboru pana Ladislava Koválovského.
Výsledek hlasování: Pro-0
Proti-0
Zdrželi se-8
Usnesení č. 6ca) nebylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6cb):
Zastupitelstvo obce Podolí volí třetím členem kontrolního výboru pana Ing. Stanislava Mrázka.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 6cb) bylo schváleno.
Předsedající zdůraznil, že hlasování o panu Koválovském jako členu kontrolního výboru bude znovu
na příštím zasedání, ale nejdříve se musí schválit zvýšení počtu členů kontrolního výboru na pět.
Bod 7 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí zbývajících neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna ve stejné výši jako v minulém volebním období. Maximální hranice
těchto odměn je stanovena členu zastupitelstva obce ve výši 360,-Kč + příplatek podle počtu obyvatel
ve výši 180,-Kč, odměna za funkci člena rady ve výši 1.300,-Kč, odměna za výkon funkce předsedy
výboru nebo komise ve výši 1.120,-Kč a člena výboru nebo komise ve výši 880,-Kč a to ode dne 1. 12.
2010, při souběhu různých funkcích bude přiznána odměna ve výši součtu odměn jednotlivých funkcí,
s tím, že v případě souběhu stejných funkcí (předsedy nebo člena výboru nebo komise) bude přiznána
odměna jen za funkci jednu. Příplatek za počet obyvatel bude vyplácen jen k funkci zastupitele, tzn. 1x.
Odměna za funkci radních nebude vyplácena, protože činnost rady při nedoplnění mandátů náhradníky
zaniká do třiceti dnů po rezignaci všech náhradníků. Předsedové ani členové výborů nebo komisí, kteří
nejsou zastupiteli obce a budou pracovat ve výborech a komisích nebudou pobírat žádnou odměnu.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.
Návrh usnesení č. 7a):
Zastupitelstvo obce Podolí v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet
zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce, ve výši horní hranice stanovené v příloze č.
1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., tak jak je vypočítáno v příloze (č.4) tohoto zápisu .
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 7a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7b):
Zastupitelstvo obce Podolí v souladu s § 77 zákona o obcích stanoví, že při souběhu stejných funkcí
bude odměna poskytnuta pouze za jednu funkci a příplatek za počet obyvatel bude poskytnut pouze
jedenkrát.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 7b) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7c)
Zahájení výplaty odměn bude od 1. 12. 2010 s tím, že odměna za funkci člena rady nebude vůbec
vyplácena.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
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Usnesení č. 7c) bylo schváleno.
Bod 8 – Doplnění komisí rady a seznámení se složením
Předsedající oznámil přítomným, že v minulém týdnu zasedala rada obce a zvolila předsedy a členy
komisí rady obce. Momentem, kdy zanikne rada, přebírá kompetence rady zastupitelstvo obce a komise
se stanou poradním orgánem zastupitelstva obce. Rada schválila tyto komise ve složení:
1. Komise výstavby a investic
Ing. Oldřich Málek, CSc. - předseda
Ing. Petr Rovný
Zdeňka Auerová

Ing. Jan Kašpárek
Karel Pytela

2. Komise školství a volnočasových aktivit (zahrnuje také sport, kulturu a další záj. aktivity v obci)
Mgr. Hana Richterová - předseda
Mgr. Jana Pytelová
Mgr. Pavlína Vojtěchová
MgA Irena Hůrková
Markéta Šmerdová
Ing. Martin Jančík
Anna Jílková
Ctirad Šebesta
Bc. Miroslav Pražák
Jiří Čalkovský
Kateřina Opluštilová
Lukáš Šoustal
3. Komise životního prostředí a bezpečnosti (zahrnuje také odpadové hospodářství, bezpečnost
občanů a majetku, bezpečnost silničního provozu a ochranu proti živlům)
Ing. Stanislav Koukal - předseda
Ing. Zdeněk Richter
MVDr. Josef Kameník
Stanislav Šafář
Ing. Ludvík Trnka
Bc. Miroslav Pražák
Petr Laichman
3.1. Podkomise pro omezení hluku z dálnice
PhDr. Milan Tříska
Lukáš Šoustal

Mgr. Kateřina Klevarová

4. Komise sociální a zdravotní
Marie Svobodová - předseda
Alice Grolichová
Radoslava Jelínková

Eva Greplová
Helena Trojčáková

5. Komise pro vnější vztahy a informace (zahrnuje veškerá informační média obce směrem k
občanům a ostatnímu vnějšímu prostředí)
PhDr. Milan Tříska - předseda
Ing. Michal Marcián
Miroslava Lípová
5.1. Podkomise pro styk s partnerskými obcemi v zahraničí
Ing. Vítězslav Eliáš
- Kuchyňa – Slovensko
Neobsazeno
- Ay sur Moselle – Francie
Návrhy na změnu v komisích předložili:
Komise školství a volnočasových aktivit – Mgr. Hana Richterová
Informovala přítomné o tom, že se spojila zatím s několika institucemi a organizacemi v obci. Vyptala
se na jejich představy spolupráce s obcí a nabídla jim spolupráci obce. Zbývající ještě osloví a
z každého jednání vyhotoví zápis.
Navrhla:
- doplnit pana Zdeňka Valehracha do komise školství a volnočasových aktivit
- zrušit členství MgA Ireny Hůrkové na její žádost
Návrh usnesení č. 8a):
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí odstoupení MgA Ireny Hůrkové z členství v Komisi
školství a volnočasových aktivit.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 8a) bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. 8b):
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje pana Zdeňka Valehracha jako člena Komise školství a volnočasových aktivit za sportovce.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 8b) bylo schváleno.
Komise sociální a zdravotní – Ing. Gabriela Marciánová (za nepřítomnou předsedkyni paní Marii
Svobodovou) navrhla:
- doplnit paní Ivetu Vlachovou a MUDr. Janu Fišerovou za členy komise sociální a zdravotní.
Návrh usnesení č. 8c):
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje za členku Komise sociální a zdravotní paní Ivetu Vlachovou.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 8c) bylo schváleno.
Návrh usnesení 8d):
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje za členku Komise sociální a zdravotní paní MUDr. Janu
Fišerovou.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 8d) bylo schváleno.
Předsedající vyzval přítomné, aby navrhli, kdo by chtěl pracovat v podkomisi pro styk s partnerskými
obcemi v zahraničí.
Bod 9 - Školská rada ZŠ a MŠ Podolí
Předsedající vyzval Mgr. Hanu Richterovou, aby informovala přítomné o školské radě ZŠ a MŠ
v Podolí. Rada školy v ZŠ a MŠ Podolí měla šest členů. Dva zástupce jmenuje zřizovatel tzn. obec, dva
volí zaměstnanci školy a dva jsou volení z řad rodičů. Původní členové jmenovaní za obec Ing.
Klemšinská a Ing. Bečka rezignovali. Rada školy je důležitý orgán volený na 3 roky a má velké
pravomoci. Rada školy ze zákona vstupuje a vyjadřuje se k provozu školy, školnímu řádu, jedná se
školní inspekcí, má právo mluvit do vzdělávacího programu, spojování tříd,…Má mnoho povinností
nejen v kontrolní činnosti.
a) Rezignace členů za obec Ing. Ludmila Klemšinská, Ing. Josef Bečka
Předsedající informoval přítomné, že mandát Ing. Klemšinské a Ing. Bečky by končil 4. 12. 2011. Ti
však podali rezignaci na členy Rady školy za obec.
b) Jmenování nových členů Mgr. Hana Richterová, Ctirad Šebesta
Místostarostka Ing. Gabriela Marciánová navrhla, aby za zástupce obce do Rady školy byli jmenováni
Mgr. Hana Richterová a pana Ctirada Šebesty, kteří se jmenováním souhlasí. Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesen č. 9a):
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje, aby zástupcem do školské rady ZŠ a MŠ v Podolí byla
jmenována Mgr. Hana Richterová.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 9a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9b):
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje, aby zástupcem do školské rady ZŠ a MŠ v Podolí byl jmenován
pan Ctirad Šebesta.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 9b) bylo schváleno
Bod 10 - Pozastavení platnosti sociálního fondu
Předsedající vysvětlil, že směrnice o sociálním fondu dává za úkol radě obce, aby do 30. 11. 2010
stanovila výši a pravidla čerpání osobních účtů pro jednotlivé zaměstnance. Ing. Radek Boček –
předseda finančního výboru konstatoval, že zatím nemá představu o financích obce, proto navrhuje za
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finanční výbor pozastavení platnosti této směrnice od 1. 1. 2011. Prostředky, které byly do fondu
přiděleny mohou zaměstnanci zatím čerpat. O směrnici bude jednáno po vyřešení rozpočtu obce na rok
2011, který bude podle předpokladu schválen v únoru 2011. Před hlasováním nebyly členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje pozastavení platnosti směrnice č. 2/2010 o tvorbě a účelu
používání sociálního fondu od 1. 1. 2011, s tím, že nevyčerpané účty z roku 2010 mohou být čerpány
i v příštím roce, tak jak je stanoveno ve směrnici.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Bod 11 - Informace o současném stavu ve vedení obce
a) Rezignace zastupitelů a náhradníků
Předsedající přečetl výklad od právníků z Jihomoravského kraje a pracovníků MV, ze kterého vyplývá,
že rezignace 7 bývalých náhradníků (4 KDU a 3 sdružení Nezávislí pro Podolí) je platná. Rezignaci
ostatních 16 (7 KDU a 9 sdružení Nezávislí pro Podolí) náhradníků, kterou starosta převzal 12. 11. je
v této chvíli neplatná, protože tito náhradníci nemohli rezignovat na mandát dne 12. 11. 2010, protože
jim mandát k datu 12. 11. nevznikl. Z toto vyplynulo, že 7 náhradníků pokud nepodají platnou
rezignaci, obdrží osvědčení o mandátu zastupitele a starosta obce svolá doplňující zasedání
zastupitelstva. V současné době má zastupitelstvo 15 členů, i když sedm z nich zatím nesložilo slib.
b) Zánik rady obce a přesun pravomocí
c) Výklad MV k jednání a schvalování usnesení v omezeném počtu členů ZO
Předsedající informoval přítomné, že pokud ale by byly doručeny rezignace všech náhradníků zaniká
rada obce do 30 dnů od 12. 11. 2010. Mgr. Opluštil upozornil, že si myslí, že rada obce zaniká do 30
dnů od rezignace posledních náhradníků.
Úkol: Přesný termín zániku rady obce si ověří starosta Ing. Eliáš u právníků z MV.
Zastupitelstvo má však v současné době 15 členů, s tím, že 7 z nich zatím nesložilo slib, tzn., že
usnesení je přijato tehdy, jestliže hlasovala nadpoloviční většina zastupitelů (tzn. všech 8 přítomných
zastupitelů). § 87 zákona o obcích zák. č. 2000 Sb. v platném znění říká: „K platnému usnesení
zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.“ Poté předsedající přečetl výklad Dr. Šorma z MV, ze
kterého vyplynulo, že pokud zůstane zastupitelstvo 8 členné, bude se řídit přečteným výkladem. Tzn.,
že ke schválení zastupitelstvem obce dojde tehdy, bude-li hlasovat nadpoloviční většina z 8 členů
zastupitelstva.
- Ing. Mrázek se zeptal zda může rezignace zastupitele předcházet slibu zastupitele.
- Místostarostka Ing. Marciánová vysvětlila, že v závazném stanovisku Dr. Sychrové bylo toto
potvrzeno, že mohli zastupitelé rezignovat na mandát i bez slibu.
- Předsedající přečetl § 55, který říká, že mandát zaniká – obdrží-li starosta písemnou rezignaci člena
zastupitelstva obce na jeho mandát. Je členem zastupitelstva, i když dosud nesložil slib.
- PhDr. Tříska, chtěl, aby zde bylo zdůrazněno, že mají všichni současní zastupitelé zájem, aby byl
doplněn stav zastupitelů obce na 15 členů.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí informaci o současném stavu ve vedení obce..
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Bod 12 - Program rozvoje obce – základní informace
Předsedající předal slovo Mgr. Liboru Opluštilovi, který poskytl základní informaci k programu rozvoje
obce. Vysvětlil, že program bude zveřejněn na www stránkách obce. Jedná se o představu ZO, která
bude konzultovaná s veřejností a bude omezená rozpočtem obce. Předsedající starosta Ing. Eliáš, řekl,
že se bude jednat o materiál, který bude dynamický a bude se neustále vyvíjet. Jednat se o něm bude
téměř na každém zasedání zastupitelstva obce.
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- Pan Kafka - se zeptal, jak se do diskuze k programu rozvoje obce zapojovat – na jednáních
zastupitelstva obce?
Předsedající odpověděl, že nejrychlejší je obecní e-mail, ale možnost je i písemně. Na tento program je
možné reagovat jakoukoliv formou. Na obecních www stránkách bude založena diskuze.
- Ing. Klemšinská - připomněla, že obec má i hodně občanů starších, takže není možné informovat
občany jen e-mailem, nebo na www stránkách.
- PhDr. Tříska – informoval, že nic ze stávajícího nebude neomezeno, ale jen jinak posílí, tzn. pořádná
diskuze na vebových stránkách, nejzajímavější z diskuzí budou zveřejněny ve Zpravodaji, kromě
běžných rubrik.
- Starosta Ing. Eliáš – řekl, že je v plánu Infokanál, který je omezen licencí za rozhlasové a rádiové
vysílání, jednalo se o něm již v minulém zastupitelstvu, ale nyní by měl být realizován.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí základní informaci o programu rozvoje obce.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Bod 13 - Delegování zástupců obce pro Svazek vodovody a kanalizace Šlapanicko
Předsedající navrhl zástupce na valnou hromadu Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko - Ing.
Zdeňka Richtera a sebe jako starostu obce.
Návrh usnesení č. 13:

Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje delegáty do Svazku pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko Ing. Vítězslava Eliáše a Ing. Zdeňka Richtera.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Bod 14 - Rozpočtové opatření č. 4/2010 a č. 5/2010
Předsedající předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 4/2010 a rozpočtové opatření č. 5/2010.
Sdělil, že rozpočtové opatření č. 4/2010 schválila rada obce na svém zasedání dne 20. 10. 2010 a
rozpočtové č. 5/2010 schválila rada obce na svém zasedání dne 9. 11. 2010. Schválením těchto opatření
byla rada obce pověřena rozhodnutím zastupitelstva dne 4. 10. 2010.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2010 a rozpočtové opatření č.
5/2010.
Výsledek hlasování: Pro-8
Proti-0
Zdrželi se-0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Bod 15 – Různé
Starosta Ing. Vítězslav Eliáš pozval přítomné:
⋅ na rozsvěcení vánočního stromu v neděli 28. 11. 2010 v 17 hodin, na kterém vystoupí děti ze ZŠ a
MŠ v Podolí
⋅ na vzpomínkové akce od Bitvy tří císařů na Žuráni, letos je 205. výročí bitvy - v pátek 3. 12. 2010
v 17,30 hodin
Mgr. Hana Richterová pozvala přítomné:
⋅ výstavu v DPS, kterou pořádá Bublinka o příhraniční spolupráci a děti ZŠ a MŠ v Podolí, zde
budou mít vánoční JARMARK v sobotu
⋅ Benefiční adventní koncert v neděli 19. 12. 2010 v 17 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Podolí
⋅ Večeře pro seniory bude 22. 12. 2010 v DPS ve 14 hodin s vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Podolí
s rozdáváním betlémského světla.
Bod 16 - Diskuse
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Ing. Stanislav Mrázek - zeptal se, kdy zmizí dopravní značka jednosměrka, když z druhé strany není
zákaz vjezdu do jednosměrné ulice u sportovní haly, na které upozorňoval na minulém zasedání ZO.
Starosta Ing. Eliáš – přislíbil, že v příštím týdnu bude značka odmontována.
Ing. Stanislav Mrázek řekl, že dostal dva dopisy do schránek, na ZO byl, situaci, jak ji popsal starosta
vidí stejně a u druhého dopisu se mu nelíbí, že neví kdo dopis napsal a komu má odpovídat, někdo se
zaštítil řadou jmen, podle pana Mrázka náhradníci nevěděli, co podepisují a byli postaveni před hotovou
věc, někdo manipuloval s lidmi, protože oni by někteří jistě rádi pracovali. Je to plné demagogie a
nehorázná slátanina.
Pan Vránek Miloš – nepsal jsem to já, psalo to sdružení Nezávislí pro občany Podolí, ale můžete
diskutovat se mnou, rád vám vaše dotazy odpovím, je to o slušnosti. Sestava, která zde je si řekla, že má
moc a chtějí všechno, kdo chce rozumět, porozumí nebo se zeptá, my to rádi vysvětlíme. Bylo jasné, že
místo starosty bude mít vítězná strana, ale nikdo s námi nechtěl jednat dál.
Ing. Stanislav Mrázek – včera v Hodoníně byly také volby, opozice dostala 11 mandátů, nedostali
v devítičlenné radě ani místo. Že jste rezignovali, že jste nemohli pracovat, to můžete tvrdit starým
dědkům a babkám. Pracovat se dá vždy a všude.
Pan Vránek Miloš – pro mě jsou to nepsané zákony slušnosti, jsem rád, že zde nemusím sedět u
jednoho stolu, v tomto stavu se zde pracovat nedá.
Předsedající poděkovat za oba příspěvky a chtěl by tuto diskuzi ukončit na dobro. Chceme pracovat
pro obec, a i v této situaci chceme dokázat, že budeme pracovat dobře a vy nás můžete jako občané
hodnotit, my se hodnotit nebudeme.
Pan Jiří Sýkora – požádal o stoly a židle, které jsou uloženy ve sportovní hale
Starosta Ing. Eliáš mu řekl, aby se spojil s J. Grolichem, ten že mu je vydá, současně požádal pana
Sýkoru, aby mu přinesl nájemní smlouvu na sportovní areál.
Pan Havránek – upozornil na špatný stav houpaček v parku u Zdravotního střediska
Paní Pavlíková Vlasta – řekla, že by měla být ještě letos revize všech zařízení v parku U Zdravotního
střediska i v parku Nad Výhonem. Revize byla objednána, je ale potřeba, aby se pan starosta s firmou
domluvil na termínu.
Pan Havránek – dennodenně zajíždí do Podolí kamiony, které jezdí do MOVIANTA a dalších firem U
Správkárny, ukazatele jsou malé a oni je přehlédnou.
Starosta Ing. Eliáš – větší značky byly zamítnuty, starosta Ing. Eliáš bude jednat na firmách, aby si
nechali zapsat polohu firmy v souřadnicích do GPS.
Ing. Marcián – zajistit, aby se firmy nechaly zapsat do map polohu a souřadnice přímo do GPS
Bod 17 - Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání zastupitelstva obce za podnětné
návrhy a konstruktivní jednání a zasedání zastupitelstva obce ukončil v 21.20hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Prezenční listina hostů.
4) Rozhodnutí o odměnách. za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5) Rozpočtové opatření č. 4/2010
6) Rozpočtové opatření č. 5/2010
Ověřovatelé:

Starosta:

Mgr. Hana Richterová ..............................................
Ing. Radek Boček

..............................................

Ing. Vítězslav Eliáš

..............................................

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 11. 2010

Zapisovatel: Květoslava Buchtová
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