Zápis č. 7/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 15.12.2010
1) Zahájení zasedání ZO
Zasedání Zastupitelstva oce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce panem Ing. Vítězslavem Eliášem (dále jen „předsedající“).
Předsedající zasedání konstatoval, že 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 7.12. 2010 do 15.12.2010, současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,
že přítomno je 8 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
2) Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele, způsob záznamu
Předsedající jmenoval zapisovatelkou Ing. Gabriela Marciánovou a ověřovateli zápisu Ing.
Oldřicha Málka CSc. a PhDr. Milana Třísku. Všichni se svým jmenováním souhlasili.
Předsedající dále oznámil, že bude prováděn elektronický záznam zasedání.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce. Předsedající vyzval přítomné k návrhům na doplnění programu. Dále
navrhnul hlasovat o schválení programu v takovémto znění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Zahájení.
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele, způsob záznamu.
Schválení programu ZO.
Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO.
Aktuální stav ve složení orgánů obce.
Rozšíření počtu členů Kontrolního výboru a doplnění členů.
Jednací řád ZO.
Informace o stavu obecních financí do konce roku 2010.
Mimořádná splátka úvěrů České spořitelně.
Rozpočtové opatření RO 6/2010.
Pověření rady obce schválením RO 7/2010
Rozpočtové provizórium na rok 2011.
Rozpočtový výhled 2011 – 2022.
Rozhodnutí o výplatě odměny při skončení funkčního období bývalé starostce.
Dotace na úhradu výdajů s přípravou sčítání lidu.
Příkaz k inventarizaci k 31.12.2010.
Obecně závazná vyhláška 1/2011 o místních poplatcích.
Obecně závazná vyhláška 2/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
19) Různé.
20) Diskuse.
21) Závěr.
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K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje znění programu tak, jak bylo zveřejněno na úřední
desce.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
4) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
Předseda kontrolního výboru Ing. Zdeněk Richter předložil zprávu o plnění usnesení z
minulého zasedání:
- projednat návrh znění nového Jednacího řádu Zastupitelstva obce Podolí
- rozhodnout o rozšíření kontrolního výboru na 5 členů a případná volba členů nových
- upřesnit termín zániku rady obce při poklesu pod 11 členů zastupitelstva obce
Konstatoval, že všechny tyto úkoly jsou zařazeny do programu tohoto zasedání.
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulého
zasedání ZO, konaného dne 24.11. 2010.
5) Aktuální stav ve složení orgánů obce
Předsedající sdělil přítomným, že v této chvíli má zastupitelstvo obce 10 členů. (8
aktivních zastupitelů, pan Burýšek, pan Uhýrek, kteří zatím platně nerezignovali). Je tudíž
zapotřebí podle výkladu ministerstva vnitra pro přijetí usnesení hlasování 6 zastupitelů
„Pro“.
Dne 14.12. rezignoval 11 člen na mandát zastupitele. Dnešním dnem plyne 30ti denní
lhůta k zániku rady obce. Termín zániku rady obce je tedy 13.1.2011. Přítomným byla
dána možnost vyjádřit se. Nikdo tohoto nevyužil.
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí termín zániku Rady obce 13.1.2011 a
počet zastupitelů 10.
6) Rozšíření počtu členů kontrolního výboru a případné doplnění nových členů.
Předsedající připomněl, že na minulém zasedání se přihlásili na místo třetího člena
kontrolního výboru 2 kandidáti. Zvolil se jeden, a to pan Mrázek a zastupitelstvo si dalo
za úkol na tomto dnešním zasedání případné rozšíření na pětičlenný výbor a dovolení
členů. Dále dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům.
Ing. Boček navrhnul ponechat kontrolní výbor tříčlenný s odůvodněním, že pětičlenný
kontrolní výbor při desetičlenném zastupitelstvu je nadbytečný.
Byla dána možnost občanům k tomuto se vyjádřit, nikdo tohoto nevyužil.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Podolí hlasuje o rozšíření kontrolního výboru na 5 členů.
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 7
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 2 nebylo schváleno.
Dále předsedající informoval, že Ing. Mrázek se z rodinných důvodů dne 13.12. 2010
vzdal členství v kontrolním výboru. Předsedající dále řekl, že oslavil také Mgr.
Vaněčkovou a paní Yunisovou, ale ty nechtěly v kontrolním výboru pracovat.
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Ing. Richter navrhnul jako třetího člena kontrolního výboru Miroslava Pražáka. Pan
Pražák souhlasí s navřením. Předsedající dal možnost přítomným vyjádřit se k tomuto.
Ing. Mrázek navrhnul JUDr. Klanicovou. Pan Koválovský, který se hlásil jako kandidát na
minulém zasedání ZO je nepřítomen a nepotvrdil svou kandidaturu. Předsedající řekl, že
při nepřítomnosti JUDr. Klanicové a pana Koválovského nemůžeme o těchto hlasovat,
protože nemáme jejich souhlas.
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí rezignaci Ing. Mrázka na pozici člena
kontrolního výboru.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Podolí volí pana Miroslava Pražáka, bytem Podolí č.p. 360 jako
třetího člena kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
7) Jednací řád Zastupitelstva obce Podolí
Předsedající sdělil přítomným že byl zastupiteli vypracován návrh nového jednacího řádu
pro zasedání ZO. Vysvětlil, že se při tvoření jednacího řádu řídili metodikou ministerstva
vnitra. V novém jednacím řádu je pouze několik změn v porovnání se stávajícím jednacím
řádem zastupitelstva.
- v článku 6 je doplněno: v zahajovací části jednání předsedající oznámí elektronický
záznam zasedání a určí zapisovatele, nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného
řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Nemluví-li však řečník k věci, nebo překročí-li
stanovenou řečnickou lhůtu, má právo mu předsedající odejmout slovo.
- v článku 10 bylo doplněno: Zápis je uložen v kanceláři starosty obce a občané Podolí
mají právo nahlížet do tohoto zápisu a pořizovat si z něj výpisy dle § 16 odst. 2 zákona
o obcích. V ostatních případech zveřejnění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce se
osobní údaje v nich obsažené neanonymizují, nevysloví-li se subjekt údajů za vlastní
iniciativy nejpozději v době konání, na kterém je tato věc projednávána, jinak.
Pan Buchta se zeptal, jestli něco neporušujeme. Pan Jílek řekl, jestli by nebylo lepší,
kdybychom tam dali místo osobních údajů, jméno, příjmení a bydliště. Mgr. Richterová
vysvětlila, že podle zákona č. 106/1999 O svobodném přístupu k informacím při
projednávání věci spojené s příjmem jakýkoli veřejných prostředků je povinnost zveřejnit
jméno, přímení a bydliště.
Předsedající upřesnil, že v novém znění jednacího řádu bude místo „osobních
údajů“ formulace „jméno, příjmení a bydliště“.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje nové znění jednacího řádu s nahrazením formulace
místo „osobních údajů“ formulací „jméno, příjmení a bydliště“..
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
8) Informace o stavu obecních financí do konce roku 2010
Předsedající předal slovo předsedovi finančnímu výboru panu Ing. Bočkovi. Ten řekl, že
finanční výbor udělal podrobnou analýzu obecních závazků a příjmů. Obec má čtyři velké
závazky a to úvěry na DPS a na Sportovní halu, dále splácí závazek Svazku Šlapanicko a
to na vybudování splaškové kanalizace, a Městu Šlapanice na kanalizační sběrač. K
dnešnímu dni je součet těchto závazků ve výši 37,5 milionu. Obec bude hospodařit s
příjmy 13 milionů. To byla rekapitulace obecních závazků.
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Dále Ing. Boček sdělil přítomným stav obecního účtu k dnešnímu dni a to 6,2 milionu. Do
konce roku přibudou na straně příjmů ještě daně, ale také se bude platit mimořádná
splátka České spořitelně na umoření úvěru na DPS a na Sportovní halu ve výši 5 milionu.
Konečný stav k 31.12. 2010 s přihlédnutím na všechny další výdaje a příjmy bude cca 820
tisíc.
Předsedající vysvětlil, proč se finanční výbor zajímal o konečný stav obecních účtů a proč
ho přednáší na zasedání. Bylo to proto, že v nedávné době bylo avizováno, že na
obecních účtech zbude ke konci tohoto roku 6 milionu. Do toho vstoupila Česká
spořitelna s novými dodatky ke smlouvám s navýšením mimořádné splátky o 600 tis. Kč,
to je na 5 milionu Kč do konce tohoto roku. Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se.
Paní Pavlíková vysvětlila, že stav účtu ke konci roku 2010 měla s paní účetní dobře
spočítaný, že si to ona sama ještě kontrolovala. Mezi tím, ale došlo ke 3 nebo 4 změnám v
rozpočtu. Očekávala se dotace na biocentrum ve výši 1,2 milionu, ale není dokončeno,
takže se přijetí dotace přesouvá do roku 2011. A že se ani daně nenaplnily v takové výši, v
jaké předpokládali. Řekla, že jí to je líto a že je to všechno co chtěla říct na obhajobu těch
avizovaných 6 milionů Kč ke konci roku.
Ostatním občanům byla dána možnost k tomuto se vyjádřit. Nikdo tohoto nevyužil.
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru o
předpokládaném stavu obecního účtu na konci roku 2010.
9) Mimořádná splátka úvěrů České spořitelně
Ing. Boček pokračoval: dopis, který řeší mimořádnou splátku České spořitelně, je datován
dnem 3.12.2010, nemohla o tom vědět ani paní účetní ani paní Pavlíková, když tvořily
rozpočet. Je to reakce České spořitelny na dopis bývalé starostky paní Pavlíkové o změnu
podmínek úvěrových smluv na DPS a na sportovní halu. Jedna z podmínek v těchto
smlouvách byla, že obec musí z prodeje jakéhokoli majetku odvést 60% z celkové částky
právě České spořitelně na umoření úvěrů. Žádost paní Pavlíkové o změnu podmínek byla
kvůli 16 milionům, které obec obdržela jako vyrovnání za pozemky pod dálnicí od ŘSD.
Jednalo se o částku 9,6 milionu, kterou měla obec podle smlouvy zaplatit ČS jako oněch
60%. Odpověď ČS je, že požaduje mimořádnou splátku 5 milionu do konce roku 2010 a
po dobu následujících pěti let, kromě pravidelných měsíčních splátek, ještě mimořádné
splátky ve výši 0,5 milionu na konci každého roku. Stále platí povinnost při realizaci
jakéhokoli prodeje obecního majetku poukázat ČS 60% jako mimořádnou splátku na
plnění svých obecních závazků vůči ČS.
Předsedající doplnil, že zastupitelstvo bude schvalovat dodatky k úvěrovým smlouvám na
DPS a na sportovní halu.
Dále předal slovo panu Opluštilovi, který vysvětlil přibližně obsah dopisu ČS. Řekl, že to
sice vypadá, že banka nám nevyšla vstříc, že musíme do konce roku zaplatit 5 milionu a v
následujících 5 letech 2,5 milionu, ale opak je pravdou. Obec měla původně dle platných
smluv zaplatit již zmiňovaných 9,6 milionu. Dále je součástí dopisu výtka směrem
k vedení obce ve věci neplnění další z podmínek a to písemný souhlas banky s jakoukoli
investiční akcí obecního úřadu.
Paní Pavlíková sdělila přítomným, že v červnu roku 2009 žádala obec o stanovisko
ohledně plánované přístavby mateřské školy, ale do dne, kdy opouštěla post starostky
obce nepřišla žádná odpověď. Dále vysvětlila, že žádost na snížení 9,6 milionu na 4,4
milionu byla odeslána ČS v říjnu v roce 2009. Od paní Ing. Djuričové vzešel nápad, že by
to mohlo být bráno jako předplatné úvěrů na dva roky dopředu. Pak sdělila paní Pavlíkové,
že to bude posuzovat centrála banky v Praze. Paní Pavlíková také žádala ČS, aby
stanovisko poslala do 11. listopadu, kdy se konalo ustavující zasedání. Dopis ale přišel až
3.12.2010. Paní Pavlíková volala minulý týden paní Djuričové do ČS a ta jí sdělila, že
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stanovisko vydala Praha a že ona sama to nemohla více pozitivně ovlivnit. Paní
Pavlíkovou mrzí, že to tak dopadlo.
Ing. Boček se vyjádřil k dopisu, kterým obec žádala o schválení přístavby mateřské školy.
Šlo o to, že ČS nerozporuje žádost obce, ale jedná se o nevydání souhlasu ČS s touto
investiční akcí, tudíž se nemůžeme divit, že nám teď nastavila tvrdší podmínky. Ještě
dodal, že dříve bylo ve smlouvě, že obec musí žádat o souhlas s investiční akcí nad 300
tisíc, v nových dodatcích, které musíme schválit, jsou nastavena tvrdší pravidla a to
taková, že musíme žádat o souhlas s jakoukoli investiční akcí.
Pan Rafaj se zeptal, co se stane, když se obec dostane do platební neschopnosti. Jestli si
obec nevzala moc velké sousto, když realizovala dvě tak finančně rozsáhlé stavby.
Předsedající ve zkratce vysvětlil, jaký byl průběh s projektem na sportovní halu, vše
začalo přislíbenou datací ve výši 10 milionu, tak se zadal projekt, ten se nakonec vyšplhal
na konečných 35 milionu, existovala také smlouva o smlouvě budoucí s jistou firmou na
garáže pod halou a jejich pronájmu. Ta se ale nakonec nerealizovala, firma od tohoto
ustoupila. Zbytek musela obec financovat ze svých prostředků, které si ale musela půjčit.
Ing. Boček odpověděl na otázku pan Rafaje, že by nastal režim nucené správy.
Ing. Opluštil dodal, že už vlastně pod jakousi nucenou správou od ČS jsme.
Předsedající k tomu řekl, že obce mají jistotu rozpočtových příjmů v podobě daní, které
obci garantují za realizace úsporných opatření krytí pravidelných výdajů obce a splácení
úvěrů. A že katastrofický scénář, který nastínil pan Rafaj zatím nehrozí, jde jen o to
dodržovat platební a rozpočtovou kázeň. A hledat nové finanční zdroje.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 37507LCD ze
dne 20:3.2007 na sportovní halu.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 38607LCD ze
dne 20.3.2007 na DPS.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
10) Rozpočtové opatření č. 6/2010
Mgr. Opluštil přednesl a vysvětlil jednotlivé položky rozpočtového opatření č. 6/2010 viz
příloha tohoto zápisu.
Paní Pavlíková se ptala, jestli už je uzavřena pohledávka od firmy Vatex, jedná se o
neoprávněný zábor pozemku, táhne se to více jak 2 roky. Předsedající řekl, že ještě není,
že s panem Olivou teď neproběhla žádná komunikace, poslední je dopis, kdy pan Vašíček,
fa VATEX, souhlasí se zaplacením 400 tisíc obci, ale platba zatím neproběhla.
Byla dána možnost všem občanům k tomuto se vyjádřit, nikdo však tohoto nevyužil.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2010.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zdrželi se- 0

11) Pověření rady obce schválením rozpočtového opatření č. 7/2010
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce pověřilo radu obce schválením rozpočtového
opatření č. 7/2010 dopředu z důvodu, aby se nemuselo scházet zastupitelstvo poslední dny
v prosinci. Předsedající dal možnost přítomným vyjádřit se k tomuto bodu.
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Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Podolí pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č.
7/2010.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
12) Rozpočtové provizorium na rok 2011
Ing. Boček přednesl stručný výklad a vysvětlení co řeší rozpočtové provizorium. Celkové
příjmy jsou plánované ve výši 13.351.700, celkové výdaje v celkové výší 13.351.700.
Výsledek hospodaření je tedy 0 Kč. V době od 1.1.2011 do doby schválení nového
rozpočtu lze hospodařit pouze podle rozpočtového provizoria, v ten moment rozpočtové
provizorium zaniká a obec se řídí rozpočtem.
Ing. Boček dále sdělil, že při finanční analýze, kterou finanční výbor prováděl, narazili na
dopis od finančního výboru, který nám ukládá vrácení dotace na cyklostezku a penále ve
výši dotace za nesprávné postupy při fakturaci. To vše v celkové výši 2,4 milionu.
Paní Pavlíková reagovala s tím, že ona sama pozvala finanční úřad na kontrolu, a že ví, že
v tomto případě udělala chybu, kdy v rozporu s dotačními podmínkami převedla dotační
peníze na obecní účet, ze kterého byly uhrazeny dodavatelské faktury. Správně měly být
dodavatelské faktury hrazeny přímo ze speciálního účtu, který byl pro tento případ zřízen.
Dále řekla, že je velká pravděpodobnost, že nám vrácení dotace i penále MF promine.
Pokud ne, tak je předjednáno s pojišťovnou Kooperativa, že penále uhradí, spoluúčast je
prý jen 5 nebo 10 tisíc.
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí dopis z finančního úřadu ohledně vrácení
dotace a zaplacení penále.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011, tak jak bylo
předneseno předsedou finančního výboru Ing. Bočkem.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
13) Rozpočtový výhled 2011 – 2022
Ing. Boček přednesl rozpočtový výhled do roku 2022, který je obec povinna sestavit
z důvodů splácení úvěrů do roku 2022. Opět výdaje a příjmy jsou vyrovnané. Viz příloha
tohoto zápisu. Rozpočtové záležitosti budou na Webových stránkách obce.
Mgr. Opluštil řekl, že to je jen výhled, a že to neznamená, že se s tím spokojíme. Budeme
hledat takové cesty, abychom co nejvíce nevýšili příjmy, stejně tak se budeme snažit
předložené výdaje co nejlépe snížit a ušetřit.
Pan Rafaj se zeptal, zda uvažujeme, jakou částkou přispějeme, a zda vůbec, na kulturu a
na sport v obci.
Předsedající odpověděl, že jsme se tím zatím nezabývali, ale během ledna, února při práci
na rozpočtu obce budeme. Chceme podporovat všechny složky v obci.
Předsedající dal možnost všem ostatním občanům k tomuto se vyjádřit, nikdo další tohoto
nevyužil.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozpočtový výhled na rok 2011 – 2022 v
předloženém návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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14) Rozhodnutí o výplatě odměny při skončení funkčního období bývalé starostce
Předsedající vysvětlil, že odměna náleží uvolněnému starostovi po skončení funkčního
období dle zákona č. 118/2000 o obcích.
Návrh zastupitel je takový, že odměna se vyplatí ve splátkách, a to 50 tisíc měsíčně, s tím,
že poslední měsíc bude zbytek do celkové výše odměny.
Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k tomuto se vyjádřit, nikdo tohoto
nevyužil.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje postup vyplácení odměny bývalé starostce podle
výše uvedeného modelu.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
15) Dotace na úhradu výdajů s přípravou sčítání lidu
Tuto dotaci musíme přijmout, protože už částka 5 476,- přišla na obecní účet, avšak
podmínky pro přijetí dotace byly poskytovatelem JMK nastaveny až po realizaci akce a to
tak, že obec není schopna zpětně doložit uznatelné náklady, musíme ji vrátit, jinak hrozí
penalizace.
Možnost vyjádřit se k tomuto tématu byla dána všem občanům, nikdo ji nevyužil.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje přijetí dotace spojené s přípravou sčítání lidu.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje vrácení dotace JMK, protože nenastaly podmínky
pro čerpání této dotace.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
16) Příkaz k inventarizaci
Předsedající jako starosta obce vydal příkaz k inventarizaci k 31.12.2010. Jako ústřední
inventarizační komisi určil:
předseda: Ing. Gabriela Marciánová,
členové: Petra Hanáková, Ing. Radek Boček, Mgr. Libor Opluštil.
17) Obecně závazná vyhláška 2/2010 o místních poplatcích
Předsedající sdělil přítomným, že od 1.1.2011 musí být dle zákona č. 280/2009 Sb. nově
upraveny obecně závazné vyhlášky. Upravená vyhláška o místních poplatcích byla
zkontrolována a odsouhlasena odborem dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva
vnitra a byla předložena všem zastupitelům v předstihu přes zasedáním ZO.
V celém svém znění bude vyvěšena na úřední desce.
Nikdo nevyužil možnosti vyjádřit se k tomuto bodu programu.
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Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místních
poplatcích tak, jak byla předložena.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
18) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Předsedající sdělil, že změna vyhlášky je v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb. a bude
platná od 1.1.20111.
Nejdůležitější je zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na 500,- na osobu na rok,
stanoveným v souvislosti se skutečnými náklady v roce 2009. Předsedající podrobně
vysvětlil princip výpočtu nákladů a poplatku za svoz komunálního odpadu.
Další změnou je upřesnění úlev z plateb.
V celém svém znění bude vyvěšena na úřední desce.
Ing. Richter podotknul, že obec při přepočtu na jednoho obyvatele platí 700,- Kč za
jednoho obyvatele, obyvatelé platí ale pouze 500,- Kč. Obec i přes zvýšení poplatku
doplácí na jednoho obyvatele 200,- Kč.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje obecně platnou vyhlášku č. 1/2010, tak jak byla
předložena.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
19) Různé
Předsedající vysvětlil zákonnou povinnost a doporučení finančního auditu z roku 2010
rozdělit do jednotlivých směrnic účetní postupy oběhu finančních dokladů obce na
základě platnosti nové vyhlášky 410/2009 Sb., která s platností od 1.1.2010 novelizuje
zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Obec tyto finanční postupy řešila v jedné souhrnné
směrnici, které se nyní dělí do několika specializovaných směrnicí a dále se v souvislosti
s novým vedením obce upravují pověření oprávněných osob a podpisové vzory.
19.1) Směrnice o vnitřní finanční kontrole
Předsedající upřesnil, že tato směrnice řídí systém kontroly a určuje pověřené osoby. Její
součástí je příloha, která pověřuje správcem rozpočtu a hlavním účetním paní Petru
Hanákovou a příkazcem operace starostu obce Ing. Vítězslava Eliáše. Součástí jsou
podpisové vzory správce i příkazce.
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje směrnici o vnitřní finanční kontrole včetně přílohy
tak, jak byla předložena, s platností od 1.1.2011.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
19.2) Aktualizace přílohy č.3 ke směrnici č.1/2010 Systém zpracování účetnictví
Předsedající vysvětlil, že se jedná o aktualizaci pověřených osob k platné směrnici
č.1/2010 Systém zpracování účetnictví včetně nových podpisových vzorů.
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Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje aktualizaci Přílohy č.3 ke směrnici č.1/2010 Systém
zpracování účetnictví tak, jak byla předložena, s okamžitou platností.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
19.3) Směrnice o časovém rozlišení
Předsedající vysvětlil, že tato směrnice pojednává časovém rozlišení oběhu finančních
dokladů na obecním úřadě.
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje směrnici o časovém rozlišení tak, jak byla
předložena, s platností od 1.1.2011.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
19.4) Směrnice o podrozvaze
Směrnice pojednává o konkrétních účetních postupech v souladu se zákonem o účetnictví
v platném znění.
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje směrnici o podrozvaze tak, jak byla předložena, s
platností od 1.1.2011.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
19.5) Směrnice pohledávek a tvorby opravných položek
Směrnice pojednává o konkrétních účetních postupech v souladu se zákonem o účetnictví
v platném znění.
Návrh usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje směrnici o tvorbě opravných položek tak, jak byla
předložena s platností od 1.1.2011.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
19.6) Dotace od JmK pro JSDH na potřeby při povodni v letošním roce
Předsedající vysvětlil přítomným, že o dotaci bylo požádáno bývalou paní starostkou.
Jedná se o konkrétní technické materiály pro potřeby SDH Podolí, poškozené
v souvislosti s likvidací letošních povodní. V celková výše dotace je 23 tisíc Kč.
Návrh usnesení č .21
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na krytí mimořádných
výdajů JSDH obce vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu tohoto roku na
základě žádosti ve výši 23 tisíc.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
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19.7) Informace OÚ
Předsedající informoval o zrušených úředních hodinách na OÚ dne 29.12. z důvodu
dovolené.
Je možno zakoupit si kalendáře mikroregionu na OÚ, u paní Jelínkové a u paní Žitné, za
40,- Kč.
Středisko sběrných odpadů bude v měsíci lednu a únoru otevřeno pouze v sobotu.
Poplatky za psi a za komunální odpad se budou vybírat od 1.3. 2011 nejpozději však do
31.5.2011.
Svazek Šlapanicko na své valné hromadě schválil zvýšení cen vodného: 34,98 Kč /1m3 a
stočného: 37,90 Kč/ 1m3.
Pan Rafaj řekl, že kanály v uličkách jsou stále ucpané. Předsedající mu vysvětlil, že
dešťová kanalizace je obecní. Ing. Richter odpověděl, že v loňském roce se kanály čistily
dvakrát. V uličkách bylo 80% kanalizačních vpustí zacpaných kvůli stavebníkům v
horních částech, neosázené meze.
20) Diskuse
Předsedající se ujal slova jako první, vysvětlil občanům, že v zimních měsících bude
problém s posypem vedlejších komunikaci, protože rozmetadlo, kterým rozmetaly
pracovníci ZD Podolí v minulých letech je zcela nefunkční. Shrabovat sníh ve vedlejších
komunikacích bude pan Jan Grolich s traktorem a s pluhem, problém je v uličkách. Je to
tam úzké a kvůli parkujícím autům si tam s traktorem netroufne.
Předsedající poprosil občany o shovívavost. Písek je před hasičkou a v bednách u silnice
na písek ve svažitých ulicích.
Pan Rafaj nevrhnul jestli by se v uličkách nemohl v zimních měsících dát třeba zákaz
stání, aby tam projelo auto s posypem. A proč je písek v dědině, když potřeba je v
uličkách.
Ing. Richter odpověděl, že v půlce uliček je bedna s pískem. Dodal, že jich je po obci
celkem devět.
Dále předsedající poděkoval a poprosil občany o vstřícnost a pomoc při zametání
chodníků.
Pan Rafaj popřál jménem TJ Sokola Podolí všem zastupitelům mnoho úspěchů v novém
roce.
Mgr. Richterová chtěla poděkovat panu Kosovi za fotografie a poprosit o další spolupráci.
Dále pozvala všechny na neděli 19.12. do kostela na koncert, a 22. 12. sbor gymnázia
Šlapanice při rozdávání betlémského světla. A 21. 12. Bublinka s dětmi besídku v DPS.
Ing. Opluštil se ptal kdy vyjde zpravodaj. Bylo mu odpovězeno, že do Vánoc by měl být
roznesen.
21) Závěr
Předsedající poděkoval za účast, za příspěvky, popřál všem hodně zdraví do nového roku.
Ukončil zasedání v 21:40 hodin.
Přílohy:
Prezenční listina zastupitelů a hostů
Rozpočtové opatření 6/2010
Rozpočtové provizorium pro rok 2011
Rozpočtový výhled na období 2011 – 2022
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Ověřovatelé:

Starosta:

PhDr. Milan Třísla

v.r.

Ing. Oldřich Málek

v.r.

Ing. Vítězslav Eliáš v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 12. 2010
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová
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