Zápis č. 4/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 28. 6. 2011
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 21.5. 2011 do 29.5.2011, současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno je 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2) Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele, způsob záznamu
Předsedající jmenoval zapisovatelkou Ing. Gabrielu Marciánovou. Jako ověřovatelé byli
jmenováni Ing. Oldřich Málek a Ing. Radek Boček. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Předsedající dále oznámil, že bude prováděn elektronický záznam zasedání.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Dále předsedající podal návrh na následující změny v programu:
Doplnit bod č.
7) Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci prvku ÚSES v obci Podolí – LBC 5 Pindulka,
č. projektu 10055216
14) Nákup hasičského vozidla
18) Žádost o prodej pozemku
19) Žádost o souhlas se zbudováním zpevněné parkovací plochy
20) Znělka v místním rozhlase
Předsedající vyzval přítomné k návrhům na doplnění programu. Nikdo nenavrhl žádné
další změny, proto zastupitelé hlasovali o schválení programu v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele a způsobu záznamu
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Vydání změny č. 1 ÚPO Podolí
Dodatek č.2 k SOD na Biocentrum Pindulka
Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci prvku ÚSES v obci Podolí – LBC 5 Pindulka,
č. projektu 10055216

1

8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
9. Smlouva o dílo na zpracování územně plánovací studie
10. Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního sběrače na pozemku
787/2
11. Optimalizace vytápění budovy školy
12. Žádosti TJ Sokol
13. Penále za porušení rozpočtové kázně Cyklostezka – plnění pojišťovny
14. Nákup hasičského vozidla
15. Rozpočtové opatření 4/2011
16. Daň z nemovitostí na rok 2012
17. Iniciativa vyvěšení moravské vlajky
18. Žádost o prodej pozemku
19. Žádost o souhlas se zbudováním zpevněné parkovací plochy
20. Znělka v místním rozhlase
21. Různé
22. Diskuse
23. Závěr
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje znění programu tak, jak bylo pozměněno výše.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
4) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
Předseda kontrolního výboru Ing. Zdeněk Richter přednesl přítomným, že z minulého
zasedání vzešly následující úkoly.
1) pověření starosty podpisem Dohody o narovnání mezi Obcí Podolí a společností PS
Brno, s.r.o.
2) pověření starosty podpisem kupní smlouvu na prodej Ekonomu
3) pověření starosty podpisem plánovací smlouvy mezi Obcí Podolí a manž.
Sedláčkovými pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury na pozemcích
v majetku Obce Podolí parc. č. 819 a 821
4) pověření starosty podpisem smlouvy o věcném břemeni právu chůze a jízdy přes
pozemky parc.č. 819 a 821 v majetku Obce Podolí ve prospěch manželů Sedláčkových
Předsedající se vyjádřil k výše uvedeným úkolům následovně:
Úkol č. 1) dohoda je podepsaná
Úkol č. 2)smlouva je podepsaná, obec čeká na vložení peněz na obecní účet
Úkol č. 3) smlouva není podepsaná, manželé Sedláčkovi byli vyzváni k podpisu, což
odmítli z důvodu nesouhlasu s požadavky obce
Úkol č. 4) smlouva o věcném břemeni chůze a jízdy není podepsaná, manželé Sedláčkovi
byli vyzváni k podpisu
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO,
konaného dne 30.3. 2011.
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5) Vydání změny č. 1 ÚPO Podolí
Obec schválila 18.12.2006 pořízení změny č.1 Územního plánu Obce Podolí, která se
sestává bezvýhradně ze změny v rozšíření dálnice D1. Celý proces pořizování prošel
všemi zákonnými etapami projednávání a na posledním veřejném projednávání dne
10.5.2011 nebyly podané žádné námitky. Byla dána možnost se vyjádřit, nikdo toho
nevyužil.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje vydání změny č.1 ÚPO Podolí schváleného
usnesením zastupitelstva obce Podolí ze dne 18.12.2006, nabytí účinnosti 12.1.2007.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
6) Dodatek č. 2 ke SOD na Biocentrum Pindulka
Smlouva i rozhodnutí o dotaci na Biocentrum Pindulka jsou u podpisu. Na základě toho
byly do připravované změny rozpočtu zahrnuty celkové zbývající výdaje, které budou
hrazeny na základě faktur, jež byly konkretizovány v předloženém přehledu plateb. Návrh
Dodatku č. 2 k SOD na realizaci biocentra řeší rozložení platby za realizaci biocentra do
dvou etap oproti splatnosti celé částky až po převzetí dokončeného díla dle platné SOD.
Zastupitelé proti rozložení plateb neměli zásadní připomínky, avšak vyjádřili obavu, aby
pozdější finanční kontroly prověřující hospodaření obce nehodnotily tuto skutečnost jako
změnu původních podmínek VŘ a nevyměřily vrácení dotace a penále za porušení
rozpočtové kázně, tak jako tomu bylo u cyklostezky. Proto pověřují starostu, aby si
vyžádal od FÚ nebo od Finančního ředitelství písemné vyjádření, jestli je změna smlouvy
tímto dodatkem v pořádku.
Ing. Opluštil navrhnul, aby se komise ŽP vyjádřila k termínu kosení Biocentra a dalších
avizovaných změn.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Dodatek č.2 k SOD na „Realizaci prvku ÚSES
v obci Podolí – LBC 5 Pindulka“
.
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 7
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3 nebylo schváleno.
7) Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci prvku ÚSES v obci Podolí – LBC 5
Pindulka, č. projektu 10055216
Smlouva i rozhodnutí jsou schváleny, ale ještě nedoručeny obci. Smlouva musí být
schválena ZO, proto si předsedající vyžádal její podobu v elektronické podobě, abyc
mohla být schválena.
- celkové náklady na projekt jsou 828.620,44 Kč (bez následné péče)
- nezpůsobilé výdaje (vlastní zdroje) jsou 16.256,04 Kč
- způsobilé výdaje (dotace) jsou 812.364,40 Kč
- dotace ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) 95% - 771.745,80 Kč
- dotace SFŽP (Státní fond životního prostředí) 5% - 40.618,60 Kč
Zaplaceno 2010:
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- Ageris, zpracování PD – 42.000,- Kč
- Filouš, zadávací řízení – 10.000,- Kč
Platit 2011:
Kaisler s.r.o., realizace – 751.600,44 Kč
Ageris s.r.o. autorský a technický dozor – 15.000,- Kč
Skript, realizace trvalé pamětní desky – 7.020,- Kč
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje smlouvu o přijetí dotace z ERDF ve výši 771,745,80
Kč a SFŽP ve výši 40.618,60 Kč v rámci Operačního programu Životního prostředí
v celkové výši 812.364,40 Kč na realizaci prvku ÚSES v obci Podolí – LBC 5 Pindulka, č.
projektu 10055216 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro- 7

Proti- 0

Zdrželi se- 0

8) Smlouva o poskytnutí dotace z JMK
Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím Jihomoravský kraj o schválení účelové
dotace Obci Podolí z rozpočtu JMK v roce 2011 z Programu rozvoje venkova ve výši 150
tis. Kč na částečnou úhradu úroků z uzavřených úvěrů na stavbu sportovní haly a DPS.
Obec v roce 2011 zaplatí úroky v celkové výši 750 tis Kč.
Byla dána možnost všem se k tomuto vyjádřit. Nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 5
ZO schvaluje smlouvu přijetí dotace z rozpočtu JMK v roce 2011 z Programu rozvoje
venkova ve výši 150 tis. Kč na částečnou úhradu úroků z uzavřených úvěrů na stavbu
sportovní haly a DPS a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
9) Smlouva o dílo na zpracování územně plánovací studie
Obec Podolí obdržela od sponzora pana Macháčka, který chce stavět v naší obci v lokalitě
Br2 Nad Paloukem dva rodinné domy sponzorský dar 121 tis. Kč pro zpracování územně
plánovací studie lokality pro bytovou zástavbu Br2 - Nad Paloukem. Plánovací studie je
velmi důležitý nástroj v rukou obce pro možnost ovlivnění hromadné zástavby dané
lokality developerskými společnostmi. Jako zhotovitel pro dodání studie byla v souladu
s platnou směrnicí na zadávání zakázek malého rozsahu vybrána projekční kancelář Ing.
arch Procházky.
Pan Jílek se zeptal, kudy povede cesta k těmto domům. Ing. Málek mu odpověděl, že
dojde k prodloužení cesty z „Uliček“.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí přijetí účelového sponzorského daru ve výši
121 tis. Kč a SOD na zhotovení Architektonické územně plánovací studie lokality Br2
„Nad paloukem“ v k.ú. Podolí u Brna a schvaluje SOD na její realizaci se zhotovitelem
Ing. arch Procházkou za cenu 121 tis. Kč a pověřuje starostu jejím podpisem
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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10) Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního sběrače na
pozemku787/2
Ocenění věcného břemene znaleckým posudkem objednané manž. Sedláčkovými je
157.810 Kč, ocenění obcí objednaným soudním znalcem je 28.800 Kč. Pan Sedláček
navrhuje cenu danou průměrem 95.000 Kč. Byl dohledán souhlas původních majitelů
s uložením kanalizace na pozemku a smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného
břemene bezplatně. Podklady byly poslány právnímu zástupci obce a jeho výklad je
takový: Pokud nebylo do 6 měsíců po kolaudaci stavby kanalizačního sběrače požádáno
majitele pozemku o uzavření sml. o VB, podmínky sjednané ve sml. o sml. bud. zanikají.
Ing. Richter k tomu podotknul, že on dostal za 96 m délky zhruba 9000,- Kč.
Pan Sedláček si vzal slovo a sdělil přítomným své pocity ohledně postupů obce k realizaci
jejich stavby. Vyjádřil se, že mu dle jeho názoru obec staví překážky, aby nemohl stavět.
Již podal stížnost Ombucmanovi, ten mu však odpověděl, že toto není v jeho kompetenci.
Ing. Málek CSc. reagoval a vyjádřil opačný postoj, že obec naopak vychází manželům
Sedláčkovým vstříc.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. 787/2 za úhradu v ceně 95.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 nebylo schváleno.

Pro- 0

Proti- 7

Zdrželi se- 0

11) Optimalizace vytápění budovy školy
Je potřeba opravit vytápění budovy školy. Dnešní vytápění je příliš nákladné. Byl
proveden průzkum stávajícího stavu regulace vytápění, který bude ještě dokončen
výpočtově po stránce nákladů. Ve staré budově jsou všechny radiátory bez možnosti
regulace. Dochází k tomu, že jižní učebny jsou přetápěny a severní jsou chladné a proto
musí být celý otopný systém dotápěn elektrokotly.
Výměna všech radiátorů byla shledána jako pravděpodobně málo efektivní, proto
předložený návrh počítá s výměnou nefunkčních ventilů na radiátorech za nové
s částečným osazením regulačními hlavicemi. Po vyhodnocení v následující topné sezóně
bude rozhodnuto o potřebě případné další rekonstrukce.
V budoucnosti je možná varianta vyřazení elektrokotle a jeho nahrazení kotlem plynovým.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje vypsání zadávacího řízení na zakázku Optimalizace
vytápění v budově ZŠ dle platné směrnice Obce Podolí o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle předloženého návrhu stavební komise.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Pro- 7

Proti- 0

Zdrželi se- 0

12) Žádosti TJ Sokol
TJ Sokol Podolí vznikla škoda na čerpací stanici prasknutím hrdla tlakové nádoby a
následným zaplavením čerpací stanice došlo k poškození a nutné výměně zařízení:
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1. ovladač
12.000,2. tlaková nádoba
944,3. vysoušení el.motoru
1.777,4. převinutí el,motoru
5.613,Celkem
20.334,-Kč
Výše uvedené jsou přímé náklady hrazené z pokladny TJ Sokol Podolí.Ostatní potřebné
práce s tím spojené zejména oprava elektroinstalace a výměna vadných součástek
(nadproudová ochrana jističe) ve výši cca 3.200,-Kč byly provedeny sponzorsky našimi
členy. Žádáme zastupitelstvo obce o mimořádný příspěvek a pomoc při odstraňování
následků této mimořádné události, která přímo ohrozila chod klubu.
Další žádost se týká 6ks UNIMO buněk, které Firma Renocar nabídla fotbalistům jako
skladové prostory. Jednalo by se o stavbu dočasnou, umístěnou za kabinami.
Mgr. Opluštil navrhnul, že vzhledem k nedořešení nájemních smluv s TJ a SK Podolí, by
bylo vhodné, toto rozhodnutí o mimořádném příspěvku odložila do doby dořešení NS.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Podolí odkládá rozhodnutí o příspěvku na škodu TJ Sokol do dořešení
nových nájemních vztahů s SK a TJ a obcí a ukládá starostovi do 31.8. 2011 vypracovat a
předložit návrh těchto smluv zastupitelstvu.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Podolí souhlasí s umístěním UNIMO buněk do 31.8. 2011 na
pozemku obce parc. č. 132/1 za účelem zřízení skladových prostor pro sportovní činnost.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
13) Penále za porušení rozpočtové kázně Cyklostezka – plnění pojišťovny
Obec obdržela oznámení pojišťovny Kooperativa o neplnění pojistné události tohoto
charakteru z dané pojistky. Telefonicky bylo upřesněno skutečné plnění z této pojistky:
Z pojistky se v žádném případě neplní penále a pokuty, tato pojistka se vztahuje na
funkcionáře obce, kteří svým nesprávným rozhodnutím způsobí škodu třetí straně, nikoli
obci. Takže z této pojistky by nebylo plněno ani v případě rozhodnutí o vrácení dotace –
dotaci by musela obec vracet ze svého rozpočtu.
Ing. Boček k tomu navrhl, aby byla úhrada penále ve výši 12.020,- Kč byla předepsána
k úhradě paní Pavlíkové, bývalé starostce, která svým jednáním porušení rozpočtové
kázně zapříčinila.
Pan Hasala k tomu řekl, že pokud je paní Pavlíková pojištěna, a obec jí to dá k úhradě,
může ona uplatnit pojistku a pojišťovna ji to uhradí.
Mgr. Opluštil se zeptal, zda jsme si opravdu jistí, že tuto událost způsobila paní Pavlíková
svým jednáním. Ing. Boček mu na to odpověděl, že paní Pavlíková na jednom z minulých
zasedání vzala za toto odpovědnost na sebe, že je si vědoma, že ona udělala chybu.
Ing. Málek CSc. se zeptal, jestli víme, kdo z minulého vedení obce měl přístup k obecním
účtům ohledně dotací.
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Předsedající mu odpověděl účtování a správu finančních prostředků z dotací zajišťovala a
přístupová hesla měla bývalá starostka paní Pavlíková bezvýhradně sama, což mu
potvrdila i paní účetní Hanáková.
Pan Čandrla k tomu řekl, že paní Pavlíková řekla, že to neudělala úmyslně. Dále k tomu
dodal, že pokud bude mít paní Pavlíková pojistku, dal by jí to uhradit a pokud ne, měli by
mít současní zastupitelé charakter a smést to ze stolu. Kdyby i přesto obec trvala na její
úhradě, pak by se mělo podle jeho slov měřit všem stejným metrem.
Ing. Málek CSc. k tomu podotknul, že se mu nelíbí vyjádření pana Čandrly ohledně
charakteru zastupitelů, že tady o charakter nejde, že se jedná o obecní peníze, a že on zase
čekal, že když se mluví o charakteru, tak čekal, že paní Pavlíková řekne, ano já za to můžu
a uhradím to. Dále dodal, že je také možnost všech minulých zastupitelů složit se a uhradit
toto částku společně.
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí, oznámení pojišťovny o neplnění této
ohlášené pojistné události, dále pověřuje starostu oznámením této skutečnosti paní
Pavlíkové – bývalé starostce a prověření možnosti plnění této škody z její osobní
pojistky.
14) Nákup hasičského vozidla
Hasiči mají vyhlédnuta dvě vozidla dle jejich požadavků. Protože další plánované
zasedání je až na konec srpna či září, žádají v případě, že bude nákup vozidla dojednán,
pověření starosty podpisem kupní smlouvy v ceně do 75.000 Kč v souladu se schváleným
rozpočtem.
Předsedající apeloval na přítomné zástupce hasičů, aby co nejvíce prověřili stav vozidla,
aby obci nevznikly neúměrné náklady na jeho následnou údržbu a opravy.
Dále pan Čandrla podotknul, že lze auto využít i k obecním potřebám, pouze ho musí řídit
hasič strojník.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Podolí pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na nákup
hasičského vozidla pro JSDH obce Podolí v souladu se schváleným rozpočtem v kupní
ceně do maximální výše 75.000,- Kč
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Pro- 7

Proti- 0

Zdrželi se- 0

15) Rozpočtové opatření č. 4/2011
Návrh rozpočtového obsahuje na straně příjmů:
- Sponzorský dar 121 tis. Kč na straně příjmů a územně plánovací studii na straně
výdajů.
- Příjem dotace 150 tis. Kč na úroky z úvěrů na straně příjmů.
- Dotaci 812.500 Kč na Biocentrum Pindulka.
Na straně výdajů:
- Částku 776.700 Kč – na realizaci Biocentra Pindulka, dále platba za autorský dozor, a
realizaci trvalé pamětní desky z celkové částky k platbě bude 828.620,44 Kč
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-

Částku 75.000 Kč na nákup hasičského auta.
Částku 14.000 Kč na odvoz nebezpečného odpadu.
Částku 1.300 Kč za značku zákaz vjezdu na ulici Kolonka.
Částku dále 500 Kč pro získání klimatických údajů do kroniky.
Částku 1.000 soudní poplatek za podání odvolání proti rozhodnutí v kauze Pacher.
Částku 31.200 Kč na úhradu úpravy přijímací stanice kabelové televize

V diskuzi předsedající vysvětlil zejména částku 31.200 Kč pro úpravu přijímací stanice
v souvislosti s plošnou digitalizací a ukončením vysílání programů STV a zařazením
programů nových. Někteří zastupitelé vyslovili s uvolněním této částky nesouhlas.
Předsedající znovu obhajoval tuto investici s odůvodněním dosažení jakéhosi
zakonzervovaného stavu do konce roku 2012 a jednat o nehrazení stávající kabelové
televize službami kvalitativně vyšší úrovně s některými z současných operátorů.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje částku na úhradu úpravy přijímací stanice obecní
kabelové televize
Výsledek hlasování:
Pro- 3
Proti- 4
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Zdrželi se- 0

16) Daň z nemovitostí
Předsedající předložil tabulku finančního úřadu s částkami vybraných daní z nemovitostí
v naší obci za rok 2011 včetně vyjádření navýšení příjmu z těchto daní v následujících
létech v případě použití koeficientu navýšení 1 až 5 dle zákona. Příjmy z daně
z nemovitostí jsou jediné přímé daňové příjmy, které přichází do rozpočtu obce ve 100%.
Zvýšení daně z nemovitosti na koeficient 2 by znamenalo příjem do rozpočtu obce cca
650 tis Kč.
Očekávané schválení RUD (rozpočtové určení daní), by v příštím roce mělo do rozpočtu
obce přinést cca 1,5 mil. Kč, a však naproti tomu novela zákona o DPH obci zase zvýší
rozpočtové náklady.
Termín schválení obecně závazné vyhlášky o koeficientu navýšení daní na 2012 byl
posunut z 31.7. do 30.9.2011. Do tohoto termínu musí OZV nabýt účinnosti – musí být 15
dní vyvěšena po schválení v ZO a musí být doručena na FÚ.
Například obec Kobylnice schválili tento týden OZV s koeficientem navýšení 4.
Zastupitelstvo obce Podolí ukládá finančnímu výboru a starostovi vypracovat
podklady pro rozhodnutí o koeficientu daně v souvislosti s připravovanými novelami
zákonů a předložit návrhy na úpravu koeficientu daně z nemovitostí včetně návrhu
obecně závazné vyhlášky.
17) Iniciativa vyvěšení moravské vlajky
Jedná se o iniciativu jednoho podolského občana a Moravské národní obce o.s., kteří
oslovili obec a poslal podklady pro odůvodnění k připojení se k iniciativě vyvěšení
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moravské vlajky na den patronů Moravy, Cyrila a Metoděje, 5.7.2011.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje přihlášení se k iniciativě Moravské národní obce o.s.
na vyvěšení moravské vlajky na den patronů Moravy Cyrila a Metoděje 5.7.2011.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 13 nebylo schváleno.

Pro- 0

Proti- 6

Zdrželi se- 1

18) Žádost o prodej pozemku
Pan Střelec Petr, Podolí 314, koupil dům v ulici Za Humny č.p. 323 a žádá o prodej části
pozemku před jeho domem jako předzahrádky. Pozemek je v majetku Obce Podolí. Část
požadovaného pozemku vymezuje hranou silnice navazující na hranici sousedova
pozemku po levici parc.č. 462/3. Majitelé pozemků předzahrádek na této straně ulice jsou
s výjimkou pana Střelce totožní s majiteli domů.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Podolí pověřuje starostu zveřejněním záměru na prodej části pozemku
parc.č. PK2261 o výměře cca 48 m2, ohraničenou sousedními parcelami na straně domu a
sousedů po levici a po pravici a hranou komunikace.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
19) Žádost o souhlas se zbudováním zpevněné parkovací plochy
Bylo staženo z projednávání navrhovatelem.
20) Znělka v místním rozhlase
Obdrželi jsme námět od občana obce na využití reprodukované hudby jako znělky
v místním rozhlase včetně kalkulace nákladů za autorské poplatky. Celková roční částka
by činila cca 3.500 Kč, v případě uplatnění slevy 2.500 Kč.
Pan Hasala k tomu dodal, že dostal takovou informaci, že OSA hradí údržbu rozhlasu.
Předsedající toto ověří.
Pan Čandrla řekl, že hasiči mají s OSA smlouvu a nemusí platit autorská práva. Když se
bude tedy pouštět hudba do rozhlasu, budou ji pouštět hasiči a nemusí se nic platit.
Dále bylo navrženo, aby se například otočil amplion u domu pana Hasaly.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským
pro práva k dílům hudebním.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 15 nebylo schváleno.

Pro- 0

Proti- 7

Zdrželi se- 0

21) Různé
•

Prodloužení nájemních smluv na pozemky pod garážemi za pomníkem
31.12.2011 končí nájemní smlouvy na dobu určitou, původně uzavřeny na 5 let,
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•

•
•
•

v současné době nemá obec v plánu pozemky jinak využít, proto bude nájemní
smlouvy prodlužovat dodatky k nájemním smlouvám
Prodloužení pracovního poměru Michala Grolicha o 1 měsíc, t.j. do 31.7.2011
pracovní smlouva uzavřena na dobu poskytování dotace na pracovní místo
z úřadu práce do 30.6.2011. Starostou byla prodloužena pracovní smlouva o
jeden měsíc pro potřeby zástupu při vyčerpání dovolené obou pánů Grolichů.
Termín příštího zasedání ve vztahu k dani z nemovitostí nejpozději 13.9.2011
Proběhlo Vítání občánků
Poslední víkend v srpnu jsou zástupci obce pozváni na návštěvu do Ay sur
Moselle – spřátelené obce ve Francii

22) Diskuse
Mgr. Opluštil sdělil, že ho mrzí, že na zasedání není přítomna paní Pavlíková. Má
připravenou veškerou kompletní dokumentaci ohledně zpracování projektu na dotace pro
Biocentrum Pindulka. Dále sdělil, že to bude nosit s sebou tak dlouho, dokud paní
Pavlíková nepřijde na zasedání a nebude moci obhájit své napadení v nepřítomnosti ze
zavinění neuznání nákladů na následnou údržbu do dotace na biocentrum.
23) Závěr
Předsedající poděkoval za účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 22:30 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Oldřich Málek CSc., v.r.

Ing. Radek Boček, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 6. 2011

Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů a hostů
- Rozpočtové opatření 4/2011
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