Zápis č. 7/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 15. 11. 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 7.11. 2011 do 15.11.2011, současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 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 Mgr. Libor Opluštil a PhDr. Milan Tříska. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Předsedající dále oznámil, že bude prováděn elektronický záznam zasedání.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu tohoto zasedání v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce. Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva, zda
mají návrhy k doplnění programu.
Ing. Boček navrhnul doplnit do programu:
Bod č. 5 - Doplnění jednacího řádu
Předsedající vyzval přítomné k hlasování o doplnění programu.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje doplnění programu o bodu č. 5 - Doplnění jednacího
řádu do programu.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Dále vyzval předsedající přítomné zastupitele k hlasování o 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
Doplnění jednacího řádu
Závěrečný účet Obce Podolí za rok 2010
Pronájem pozemku
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8. Směnná smlouva hasička & sokolovna
9. Nájemní smlouvy pozemků pod garážemi
10. Prodej pozemku u Slatiny
11. Smlouva o zřízení věcného břemene
12. Licence autobusových dopravců linky 151
13. Směrnice o sociálním fondu
14. Závazná pravidla o poskytování veřejné finanční podpory
15. OZ vyhláška č. 1/2002 o stanovení minimálních prodejních cen za prodej
obecních pozemků
16. Svoz bioodpadů 2012
17. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
18. Rozpočtové opatření č.6/2011
19. Různé
- plán inventarizace majetku k 31.12.2011
- digitalizace katastru
- dokončení biocentra Pindulka
- parčík Loučka
- ozdravné řezy stromů a likvidace keřů naproti sokolovny
- výpověď smlouvy o provozování KT
- měření hluku z dálnice
- veřejné slyšení
- vánoční kulturní akce
- vánoční zpravodaj
20. Diskuse
21. Závěr
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje znění programu tak, jak bylo pozměněno výše.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 2 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) ZO pověřuje starostu jednáním o ceně za roční aktualizace programů Triada
Předsedající se vyjádřil k výše uvedenému úkolu následovně:
Proběhlo jednání a z něho vzešlo, že cena za aktualizaci je počítána z ceníkových cen, my
jsme platili za programy se slevou. Vyjednávání o konečné ceně probíhá.
Mgr. Opluštil připomněl, že pan starosta měl ještě za úkol prověřit možnosti sjednocení
účetního systému obce a školy.
Předsedající vysvětlil, že čekal na zprávu finančního výboru, zda je toto možné.
Ing. Boček mu na to odpověděl, že zpráva toto neobsahuje, protože toto nebylo
předmětem kontroly finančního výboru.
Předsedající odpověděl, že možnost programového sjednocení školy a obce bude
projednána s zástupcem společnosti TRIADA při nejbližší jeho návštěvě dne 23.11.2011.
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Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO,
konaného dne 12.9. 2011.
5) Doplnění jednacího řádu
Ing. Boček navrhnul, aby v jednacím řádu byla jednoznačně stanovena doba, do které
zastupitelé před každým zasedáním dostávají podklady. Nejlépe, kdyby tato doba byla
sjednocena s časem vyvěšení programu zasedání zastupitelstva, tedy nejpozději 7 dnů
před konáním zasedání.
Dále Mgr. Opluštil navrhnul, aby odborné body programu byly včas projednány
poradními orgány obce.
Byla dána možnost přítomným se vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva obce Podolí
v Článku 2, bodě 4 takto:
Podkladové materiály pro jednotlivé body programu obsahují stručný a výstižný popis
řešené problematiky, návrh řešení spolu se zdůvodněním a návrh usnesení a jsou dodány
členům zastupitelstva nejpozději 7 dnů před zasedáním.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6) Závěrečný účet Obce Podolí za rok 2010
Předsedající seznámil přítomné se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Podolí za rok 2011. Při přezkoumávání hospodaření obce byly zjištěny tři nedostatky,
z nichž dva již byly odstraněny. Posledním nedostatkem, který je třeba odstranit, je
chybná formulace usnesení č. 3 zápisu ze zasedání ZO ze dne 28.4.2011. Při schvalování
Závěrečného účtu obce za rok 2010 z usnesení nedopatřením vypadla formulace „bez
výhrad“ i když je předsedající přesvědčen, že takto návrh usnesení předložil. Proto
musíme usnesení schválit znovu a správně.
Předsedající dal možnost všem přítomným vyjádřit se, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
7) Pronájem pozemku
Předsedající informoval přítomné o zájmu dvou subjektů o pronájem pozemku parc. č.
882/1 o výměře 9841 m2 a pozemku p.č. PK 136/1 o výměře 2322 m2 ve hranicích parcely
č. 982/3 dosud nezapsané v KN, oba v k.ú. Podolí u Brna:
- pan Rech pro plantáž pro pěstování vrbového proutí pro vrbové stavby
- pan Pospíšil a spol. pro zbudování dráhy pro rádiem řízené modely
V případě pronájmu na plantáž vrbiček je otázkou, zda nebude hrozit poškození
melioračního systému kořeny vrb. Hloubka uložení melioračního potrubí se na tomto
pozemku pohybuje kolem 1,5 m.
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V případě dráhy pro modely, které nejsou hlučné, jde o pořádání dvou závodů za rok a
dílčích tréninků.
Předsedající ověří na stavebním úřadu, zda pronájem pozemku k výše uvedeným účelům
není v rozporu s územním plánem obce, kde je pozemek stanoven jako parkovací plocha.
8) Směnná smlouva hasička a sokolovna
Předsedající předložil přítomným již mnohokrát diskutované téma. Je vypracována
konečná podoba směnné smlouvy mezi obcí a TJ Sokol Podolí ve věci směny pozemků je
s druhou stranou projednaná:
1/ Sokol p.č. 576/2 – 132 m2 pod hasičkou & obec p.č. 565/10 – 78 m2 pod částí přístavby
sokolovny - 900 Kč/m2 (zastavěná plocha). Cenu byla schválena na minulém zasedání.
2/ Sokol p.č. 576/3 – 14 m2 pro sušák na hadice & obec p.č.580/10 – 34 m2 pod bránou 40
Kč/m2 (ostatní plocha). Tuto cenu jsme neschvalovali, jedná se o návrh, vychází z ceny
ostatní plochy, za kterou obec prodávala takovéto pozemky dříve.
Mgr. Opluštil se zeptal, z čeho vychází cena 40 Kč za ostatní plochu.
Předsedající vysvětlil, že vycházel z dřívějších prodejů ostatních ploch v nedávné
minulosti, jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.
Obec doplatí TJ Sokolu Podolí rozdíl = 47.800,- Kč.
Záměr směnit pozemky byl vyvěšen na úřední desce od 27.9. do 13.10.2011.
Občanům byla dána možnost se k tomuto vyjádřit, nikdo ji nevyužil.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje cenu 40 Kč /m2 jako cenu pozemků parc.č. 576/3 a
580/10 ostatní plocha pro narovnání vlastnických vztahů směnnou smlouvou mezi Obcí
Podolí a TJ Sokol Podolí.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje předloženou směnnou smlouvu mezi Obcí Podolí a
TJ Sokolem Podolí a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9) Nájemní smlouvy pozemků pod garážemi
Před projednáváním tohoto bodu Mgr. Opluštil přítomné informoval, že on a manželka
jsou jedněmi z majitelů garáží, a že se v jeho případě jedná o střet zájmů. Stejně tak Ing.
Richter vlastní jednu garáž.
Předsedající informoval, že k 31.12.2011 končí nájemní smlouvy na pozemky pod
garážemi za pomníkem 2. sv. války. Obec nemá s tímto prostorem v současnosti žádné
plány, proto již avizovala, že smlouvy budou prodlouženy. Jde o to rozhodnout na jako
dobu (naposled to bylo na 5 let) a za jakou částku.
Dosud platili částku 5 Kč/m2 nebo 15,-Kč/m2 (uzavřené v roce 1996), navyšovanou
každoročně o inflaci.
Ing. Boček k tomu navrhnul zjistit cenu v okolních obcích, protože nevíme cenu v místě a
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čase obvyklou. Dále navrhnul, aby se smlouvy neuzavíraly na dobu určitou, ale na dobu
neurčitou s delší výpovědní lhůtou. Dále navrhuje ověřit u právníka, zda je ze zákona
povinnost zajistit náhradní garáž v případě ukončení pronájmu pozemku a výzvě
k odstranění dočasné stavby.
Byla dána možnost všem se k tomuto vyjádřit. Nikdo toho nevyužil.
10) Prodej pozemků u Slatiny
Obec oslovila firma FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. s nabídkou uzavřít smlouvu o
smlouvě budoucí na odkoupení pozemku u Slatiny parc č. PK 2245 o výměře cca 20.000
m2 na stavbu Hypermarketu Globus.
Návrh smlouvy byl předložen právníku obce a jeho připomínky k navržené smlouvě o SB
budou projednány s druhou stranou.
Obecně by tato výstavba na pozemcích u Slatiny měla obci přinést výhody jednak
v příjmech daní a v nových pracovních příležitostech (Globus Ivanovice má cca 200
zaměstnanců), dále by byl přínosem skvěle dostupného obchodního centra pro občany
Podolí. Dále tento záměr otevírá možnosti vyjednávání o záměrech obce v řešení
obchvatu Podolí.
Předsedající předal slovo zástupci firmy panu Šnyrchovi. Ten vysvětlil záměr firmy a její
postup v jednání jak s obcí, tak i s ostatními vlastníky pozemků, kterých se toto týká.
Mgr. Opluštil a Ing. Boček vyslovili názor, že před projednáním smlouvy se zastupiteli je
předčasné deklarovat zájem obce pozemky prodat firmě FUERTES DEVELOPMENT,
s.r.o. a že eventuální vystavění hypermarketu Globus s sebou může přinést změny
nepříznivé v dopravě v obci a okolí a může mimo jiné negativně ovlivnit fungování
drobných živnostníků v obci. Dále uvedl příklad ze Slavkova u Brna, kde záměr firmy
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. vybudovat INTERSPAR není dosud z důvodu
hospodářské krize realizován. Mgr. Opluštil vyslovil názor, zda by s ohledem na tyto
skutečnosti nebylo vhodné zjistit názory občanů např. formou místního referenda. PhDr.
Tříska namítl, že toto téma není podle něho vhodné pro uspořádání referenda.
Pan Čandrla se k tomu vyjádřil, že referendum mělo být vyhlášeno v momentě, kdy se
toto území stanovovalo v ÚPD pro průmyslovou zástavbu. Dnes, když už je v územním
plánu toto území pro průmyslovou zástavbu stanoveno, je referendum o nadbytečné.
11) Smlouva o zřízení věcného břemene
Předsedající seznámil přítomné s informací, že Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových zřizuje ve prospěch Obce Podolí formou věcného břemene právo zřídit a
provozovat na části svého pozemku parc.č. PK 2273/2 vodovod a kanalizaci.
Jedná se o vodovod a kanalizaci zbudované v rámci stavby „Prodloužení vodovodu a
splaškové kanalizace v lokalitě Kolonka, k.ú. Podolí“.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 4.734,- Kč
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch Obce Podolí právo zřídit a
provozovat na části svého pozemku parc.č. PK 2273/2 vodovod a kanalizaci za
jednorázovou úplatu ve výši 4.734,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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12) Licence autobusových dopravců linky 151
Předsedající oznámil přítomným, že KÚ JMK požádal obec Podolí o vyjádření pro
udělení licence pro linku č. 151 na trase Brno – Židlochovice pro tyto dopravce:
VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov
ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice
BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí informaci předsedajícího o vydání
souhlasu s udělení licence pro linku č. 151 výše uvedeným dopravcům.
Ing. Gabriela Marciánová opustila zasedání ve 20:50 hodin. Jednání je dále přítomno 6
členů zastupitelstva z celkového počtu 8, a je tudíž i nadále usnášeníschopné.
13) Směrnice o sociálním fondu
Předsedající předložil návrh na úpravu platné směrnice č.1/2011 O tvorbě a účelu
používání sociálního fondu, kde v oddíle B. Osobní účet zaměstnance
v odst. 1 je stanoveno: „ ... jehož celkovou výši pro následující rok stanoví zastupitelstvo
obce do 30.11.“ Předsedající navrhnul dodatkem toto ujednání změnit na: „...jehož
celkovou výši pro daný rok stanoví zastupitelstvo obce nejpozději současně se schválením
rozpočtu obce na daný kalendářní rok.“
v odst. 4. je stanoveno: „Z osobního účtu lze čerpat příspěvky na:
...
• Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance.
• Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance.
navrhnul tento účel využití dodatkem zrušit.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č.1/2011 O tvorbě a účelu
používání sociálního fondu tak jak byl předložen.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
14) Závazná pravidla o poskytování veřejné finanční podpory
Předsedající předložil tabulku s přehledem přidělených částek finanční podpory složkám
obce s termíny podpisu smluv, termíny poukázání peněz, a termíny vyúčtování podpory.
Z přehledu je patrno, že nejsou plněny podmínky schválených Závazných pravidel o
poskytování finanční podpory činnosti sportovních a zájmových organizací s působností v
obci Podolí, které stanovují:
Část II, Čl. 2,odst. (7) „Do jednoho měsíce po skončení akce roku žadatel doloží obci
vyúčtování finanční podpory, včetně krátké zprávy z akce s fotodokumentací.“
Předsedající navrhuje dodatkem změnit na: „Do 30.11. daného roku žadatel doloží obci
vyúčtování finanční podpory, včetně krátké zprávy z akce s fotodokumentací.
Část II, Čl. 3,odst. (6) „Do jednoho měsíce po skončení akce roku žadatel doloží obci
vyúčtování finanční podpory, včetně krátké zprávy z akce s fotodokumentací.“
Předsedající navrhuje dodatkem změnit na: „Do 30.11. daného roku žadatel doloží obci
vyúčtování finanční podpory, včetně krátké zprávy z akce s fotodokumentací.
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Část II, Čl. 5,odst. (5) „Do 30.12. daného roku žadatel doloží obci vyúčtování finanční
podpory, včetně závěrečné zprávy o činnosti s fotodokumentací.“
Předsedající navrhuje dodatkem změnit na: „Do 30.11. daného roku žadatel doloží obci
vyúčtování finanční podpory, včetně krátké zprávy z akce s fotodokumentací.
Svůj návrh odůvodňuje zbytečným zatěžováním účetní obce vyúčtováváním každé akce a
hlídáním plnění termínů.
V široké diskuzi se členové zastupitelstva shodli na pozastavení platnosti závazných
pravidel v odstavcích termínů pro podávání žádostí o podporu.
Současně zastupitelstvo ukládá starostovi a Komisi volnočasových aktivit vypracovat
zprávu o fungování, schválených závazných pravidel, včetně pojmenování
nedostatků a odůvodnění neplnění podmínek. Na základě této zprávy předložit
zastupitelstvu k projednání novelu Závazných podmínek pro rok 2012.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Podolí pozastavuje platnost závazných pravidel v Části 2 článek I
odstavec 2, článek II odstavec 4 , článek IV odstavec 4 , článek V odstavec 3.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
15) OZ vyhláška č. 1/2002 o stanovení minimálních prodejních cen za prodej
obecních pozemků
Ing. Boček navrhnul tuto vyhlášku zrušit, je zastaralá a nerespektuje trh s nemovitostmi.
Při prodeji či nákupu pozemků se obec dle zákona stejně řídí cenami v místě a čase
obvyklými.
Byla dána možnost vyjádřit se k tomuto, nikdo tohoto nevyužil.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Podolí ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 o stanovení
minimálních prodejních cen za prodej obecních pozemků s okamžitou platností.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
16) Svoz bioodpadů
Předsedající vysvětlil přítomným, že firma Respono a.s. svážející odpad v obci předložila
návrh na nakládání s bioodpadem.
Byla rozeslána anketa mezi občany, 20% se zúčastnilo a má zájem řešit bioodpad v obci.
Paní místostarostka oslovila okolní firmy, které sváží odpad, aby předložily nabídku
svozu odpadu v Podolí a jejich řešení bioodpadu.
Ing. Boček k tomu řekl, že v zimě nebude bioodpad, máme tedy dostatek času tento
problém řešit v širších souvislostech (domácí kompostéry, kompostování v obci, finanční
nároky zavedení systému nakládání s bioodpadem atd.). Dále dodal, že se k tomu má
vyjádřit komise životního prostředí. Byla dána možnost se k tomuto vyjádřit.
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17) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
Předseda finančního výboru Ing. Boček seznámil přítomné s výsledkem jednání o této
žádosti v době veřejnoprávní finanční kontroly ve škole. Ředitelka ZŠ a MŠ Podolí žádá o
navýšení rozpočtu školy od zřizovatele na rok 2011 o částku 84.600,- Kč na
dofinancování mzdových prostředků zaměstnanců školní jídelny. Ing. Boček na kontrole
zjistil nejasnosti, které pan účetní ZŠ v nejbližších dnech vyjasní a bude zastupitelstvu
předložen reálný a odpovídající návrh na případné navýšení rozpočtu ZŠ.
Navrhl dále bod neprojednávat, protože ZŠ zatím nedodala relevantní podklady.
18) Rozpočtové opatření č. 6/2011
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření.
Ing. Boček konstatoval, že podklady pro změnu rozpočtu byly zaslány pozdě (1 den před
zasedáním) a nemohl se náležitě s návrhem a důvody jednotlivých změn dostatečně
seznámit. Proto nemůže pro tuto změnu rozpočtu hlasovat,
Mgr. Opluštil vyslovil souhlas s Ing. Bočkem a navíc konstatoval, že zastupitelstvo nemá
k dispozici aktuální přehled plnění rozpočtu.
Předsedající trval přesto na projednání návrhu rozpočtového opatření z důvodu hrozícího
porušení rozpočtové kázně při úhradě nákladů v 11. měsíci, které nejsou rozpočtované.
Proto byly vyškrtnuty položky, které nebylo nutno schválit v měsíci listopadu. Následně
předsedající nechal hlasovat o takto upraveném rozpočtovém opatření :
na straně příjmů 21.500,- Kč
na straně výdajů 286.900,- Kč
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011.
Výsledek hlasování:
Pro- 4
Proti- 0
Usnesení č. 11 nebylo schváleno.

Zdrželi se- 2

19) Různé
- plán inventarizace majetku k 31.12.2011 – předsedající seznámil přítomné
s Plánem inventur pro rok 2011, který se řídí podle nového prováděcího předpisu č.
270/2010. Seznámil se složením inventarizačních komisí a s harmonogramem
provedení inventur. Dle zákona členové inventur musí být proškoleni a termín tohoto
proškolení byl stanoven na pondělí 28.11.2011 v 17:30 na OÚ.

- digitalizace katastru Podolí byla dokončena – bude k nahlédnutí a podání
připomínek v budově OÚ 5.12. – 16.12. 2011 s možností připomínek
- dokončení biocentra Pindulka – proběhla kontrola ze SFŽP bez zásadních závad a
byla podána žádost o platbu, jež byla neprodleně zaevidována v systému
- parčík Loučka – 22.11. – 24.11. proběhne realizace vrbičkových výsadeb
- ozdravné řezy stromů a likvidace keřů naproti sokolovny – proběhnou ozdravné
řezy lípy naproti sokolovny a u křížku u Zukalova mlýna do konce března, s možností
využití dotace, pokud budou vypsány
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- výpověď smlouvy o provozování KT - byla doručena provozovatelem, firmou
ELTRIS výpověď smlouvy o provozování kabelové televize v obci, předsedající vede
jednání s firmou LIGRE za stávajících podmínek, která pro ELTRIS dělala údržbu
dodavatelsky.
- měření hluku z dálnice – opět se změnily podmínky pro stará dálniční tělesa
v neprospěch obce, nedávno proběhlo měření hluku v Podolí, kde byly naměřeny
hlukové hladiny na hranici 60 dB. V současné době probíhá vyhodnocování celkové
hlukové zátěže a další jednání s ŘSD.
- veřejná slyšení – zastupitelstvo navrhuje uspořádat tzv. „veřejná slyšení“ setkání s
občany s diskusí na dané téma, nejspíš v lednu (navržená témata - kde uspořit,
bioodpady, školka)
- vánoční kulturní akce 27.11. rozsvěcení vánočního stromu, 2.12. pietní akt na
Žuráni,11.12. Vánoční koncert Mistříňanky, 21.12. večeře se seniory a rozdávání
Betlémského světla
- vánoční zpravodaj – uzávěrka vánočního zpravodaje byla z technických důvodů
posunuta na 29.11.2011
20) Diskuse
Předsedající sdělil přítomným, že obdržel poděkování od SK Podolí za pomoc při turnaji k
výročí vzniku basketbalového oddílu Podolí.
Předsedající oznámil termíny dalších zasedání zastupitelstva.
Příští veřejné zasedání 29.11.2011 s bodem Rozpočtové opatření 6/2011
Poslední veřejné zasedání 20.12.2011.
Pan Kučera se v diskusi vyjádřil k ořezání topolů u hřiště, že hyzdí okolí, byly odvezeny
kmeny a klestí zůstalo dodnes. Dále apeloval na náhradu zničených stromů u cyklostezky,
na černé skládky u Kandie a v remízku – umístit cedule Zákaz skládky pod pokutou.
Paní Opluštilová se zeptala na práce probíhající v prostoru u bývalých tenisových a
volejbalových kurtů. Předsedající vysvětlil, že byla uklizena suť a srovnán povrch a je na
hasičích jestli udělají kluziště. Ing. Richter dodal, že upravovaný prostor za garážemi by
bylo možné využít pro parkování aut návštěvníků sportovní haly.
Paní Párová se ptala na přechod pro chodce. Ing. Richter vysvětlil, že přechod podle
normy stojí 70000 Kč a je jich nejméně 5. Předsedající přislíbil, že toto bude
zastupitelstvo řešit.
Pan Čandrla se vrátil k bodu směnné smlouvy se Sokolem a zeptal na výměry ploch pod
sokolovnou a hasičkou, které budou v rámci schválené smlouvy směňovány. Vyjádřil
názor, že obec měla vynaložené finanční prostředky ušetřit a pozemky měly být řešeny
jiným způsobem – např. v rámci vzájemného vyrovnání. S tímto názorem přítomní
zastupitelé nesouhlasili, protože se jednalo o dlouhodobě neřešený problém, bylo třeba jej
dořešit a dohodnutá cena za pozemek je v místě obvyklá.
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21) Závěr
Předsedající poděkoval za účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 23:30 hodin.

Ověřovatelé:

Mgr. Libor Opluštil, v.r.
PhDr. Milan Tříska, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 11. 2011
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
Prezenční listina zastupitelů a hostů
Rozpočtové opatření č.6/2011
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