Zápis č. 8/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 29. 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 22.11. 2011 do 30.11.2011, 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 Ing. Oldřich Málek CSc. a Ing. Radek Boček. Ing. Málek není zatím, přítomen,
ale potvrdil svoji účast. V případě, že se v průběhu zasedání nedostaví, bude na konci
jmenován jiný ověřovatel. 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 a nevrhnul doplnit:
Bod č. 6) Dodatek k SOD na zpracování územní studie Nad Paloukem.
Bod č. 5) Harmonogram zasedání zastupitelstva obce na rok 2012
Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva, zda mají návrhy k doplnění programu.
Ing. Boček navrhnul vyřadit z programu, z důvodu včasného neobdržení podkladů od
účetního ZŠ :
Bod č. 7) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
Paní ředitelka ZŠ požádala, aby i přesto byl tento bod projednán.
Na základě této žádosti Ing. Boček stáhnul svůj návrh na vyřazení bodu č. 7)
Dostavil se Ing. Málek v 19:10 hod.
Předsedající vyzval přítomné k hlasování o doplnění programu.
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Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje doplnění programu o bod č. 5) Harmonogram
zasedání zastupitelstva na rok 2012 a bod č. 6) Dodatek k SOD na zpracování územní
studie Nad Paloukem.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Dále vyzval předsedající přítomné zastupitele k hlasování o programu v tomto znění:
1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele a způsobu záznamu
3. Schválení programu
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
5. Harmonogram zasedání zastupitelstva obce na rok 2012
6. Dodatek k SOD na zpracování územní studie Nad Paloukem
7. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
8. Rozpočtové opatření č. 6/2011
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje znění programu tak, jak bylo pozměněno výše.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
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 prověřit možnost sjednocení účetních programů OÚ a ZŠ
2) Novela pravidel o dotacích složkám obce
3) Prověřit ceny nájmů za pozemky v okolních obcích v souvislosti s NS pod garážemi,
dále prověřit zákonnou povinnost náhrady v případě ukončení pronájmů pozemků pod
garážemi
4) Prověřit na stavebním úřadu případnou kolizi s účelem pronájmu pozemku u hřiště
Předsedající se vyjádřil k výše uvedeným úkolům následovně:
1) firma TRIADA má nabídku SW balíku pro školy, čeká se na cenovou nabídku
2) po ročním běhu těchto pravidel probíhá vyhodnocení jejich funkčnosti, zpráva i návrh
na úpravy bude předložen do příštího zasedání zastupitelstva
3) ceny podobných pronajímaných pozemků se v okolních vesnicích pohybují v řádu
korun až deseti korun, podle právníka obce je dle zákona nutná náhrada pouze u bytů
4) ani jedna žádost není v kolizi, pan Rech dodá hloubku kořenového systému vrbiček,
modeláři dodají návrh řešení přístupu na pozemek, projednaný v příslušných orgánech
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO,
konaného dne 15.11. 2011.
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5) Harmonogram zasedání zastupitelstva obce na rok 2012
Na základě návrhu na stanovení programu zasedání pro rok 2012 na minulém zasedání
předsedající navrhnul, aby se veřejné zasedání zastupitelstva obce konalo každé poslední
úterý v měsíci s výjimkou měsíce července, kdy nebude vůbec a v měsíci prosinci bude
poslední úterý před Štědrým dnem. S tím, že v zákonné lhůtě lze konkrétní termín
zasedání upravit nebo zrušit.
Harmonogram se otiskne ve zpravodaji, bude na webových stránkách obce k nahlédnutí.
Byla dána možnost přítomným se vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje harmonogram zasedání zastupitelstva na rok 2012:
každé poslední úterý v měsíci s výjimkou měsíce července, kdy zasedání nebude a v
měsíci prosinci bude poslední úterý před Štědrým dnem.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6) Dodatek k SOD na zpracování územní studie Nad Paloukem
Předsedající seznámil přítomné s průběhem poslední schůzky s projektanty z dnešního
dopoledne. Územní studie je již téměř hotová, pouze se stále řeší a projednává na útvaru
územního plánování MěÚ Šlapanice nejvhodnější uspořádání vjezdu do lokality v její
severozápadní části. Z těchto objektivních důvodů nemůže být splněn smluvní termín
odevzdání 30.1. 2011. Dodatek, který předsedající předložil zastupitelům, řeší změnu
termínu dodání studie a změnu platebního kalendáře za zpracování studie v souvislosti
s prodloužením dodací lhůty a stavu provedených prací.
Předsedající dal možnost všem přítomným vyjádřit se, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Dodatek k SOD na zpracování územní studie Nad
Paloukem..
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
7) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ Podolí žádá o navýšení rozpočtu školy od zřizovatele na rok 2011 o
částku 84600,- Kč na dofinancování mzdových prostředků zaměstnancům školní jídelny.
Ing. Boček zopakoval, že podklady pro tento bod nedodal účetní školy včas, proto nemohl
Ing. Boček seznámit zastupitele s daným problémem a nechtěl tento bod projednávat.
O slovo se přihlásila paní ředitelka ZŠ a MŠ Podolí a vysvětlila přítomným podrobně
důvody její žádosti. Důvodem je dubnová změna JMK v organizaci hospodaření
s přidělenými úvazky krajem a to se zpětnou platností k 1.1.2011. Tato situace byla
mimořádná a v příštím roce se již nemůže opakovat a platy na doplňkovou činnost
pracovníků ŠJ budou vykryty plně ze stravného cizích strávníků.
O tomto bodu se nehlasovalo, jeho projednávání bylo odloženo na příští zasedání
20.12.2011.
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8) Rozpočtové opatření č.6/2011
Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru Ing. Bočkovi, aby přednesl
podrobně rozpočtové opatření č. 6/2011, předložené starostou obce.
Na straně příjmů:
-3.453.800,- Kč
Na straně výdajů:
140.200,- Kč
Odložená splátka z kupní ceny za prodej Ekonomu :
2.100.000,- Kč
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011, které je přílohou
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
9) Různé
Předsedající podal tyto informace a návrhy:
a. Nájemní smlouvy na pozemky pod garážemi – budou připraveny nové NS na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok a předloženy ke schválení ZO na příštím
zasedání s novou cenou do 20,- Kč / m2
b. Na základě požadavků občanů Podolí navrhl zpracování pasportu přechodů pro
chodce v obci Podolí. Přípravou zastupitelstvo pověřilo Ing. Richtera a Ing. Málka
c. Brigáda kácení keřů naproti Sokolovny – pátek 9.12.2011 14:30 a sobota
10.12.2011 v 8:00 hodin. Vyzval všechny občany k účasti.
d. Sypání komunikací je zajištěno panem Janem Grolichem z Bedřichovic, který
vlastní traktor se sypací vlečkou. Je připraven s naloženým posypovým materiálem
v případě potřeby vyjet
Mgr. Richterová :
e. v souvislosti s přípravou rozpočtu ZŠ vysvětlila, co je to normativní financování a
normativ na provoz ZŠ s tím, že tabulka JMK bude využita při přípravě rozpočtu
ZŠ na příští rok. Jedná se o vypočítanou a krajem stanovenou částku na žáka, která
by za ním do školy měla nebo spíše musí přijít.
f. Navrhuje zastupitelstvu se zabývat havarijním stavem schodů ke sportovní hale a
jejich nevyhovujícího povrchu, kdy v zimním období jsou schody velmi
nebezpečné svým kluzkým povrchem.
g. Informovala zastupitelstvo, že cvičení žáků ve sportovní hale nesplňuje osnovy
výuky v ZŠ z důvodů nevybavení haly potřebným nářadím. Navrhuje řešit tento
problém návratu cvičení žáků ZŠ do sokolovny, která tyto podmínky splňuje.
h. připomíná zařazení bodu „jmenování členů rady školy (Richterová a Šebesta) na
další tři roky“ do programu příštího jednání zastupitelstva.
20) Diskuse
PhDr. Tříska informoval o dokončení registrace a zahájení činnosti Podolského nadačního
fondu, který si dal za cíl podpořit rozvoj kulturního, spolkového a sportovního života
v obci Podolí. Jak zdůraznil, nadační fond je zcela nezávislý na vedení obce, nemá
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s vedením obce žádnou spojitost a zastupitelé v něm nemají žádný vliv. Jedná se o zcela
nezávislou občanskou strukturu, která se řídí přesnými pravidly danými jak zákonem, tak
statutem fondu.
V závěru vyzval občany, kterým to ekonomická situace dovoluje, k pravidelnému
příspěvku do tohoto fondu, třeba jen padesátikorunou měsíčně. Pan Tříska prezentoval
svoje rozhodnutí pravidelně do tohoto fondu vkládat celou odměnu, kterou pobírá jako
zastupitel obce a to zpětně od svého zvolení.
Na závěr poděkoval všem občanům za jejich příspěvky. Podrobné informace včetně čísla
účtu budou uvedeny ve vánočním čísle zpravodaje.
Pan Buchta se ptal, jestli už je dokončeno zpevňování břehu Říčky. Starosta odpověděl, že
na základě včerejší prohlídky na místě nejspíš ano. Dokončení prověří u dodavatelské
firmy.
Pan Jílek k tomu řekl, že už tam nejsou žádné stroje a ani tabule.
Ing. Mrázek řekl, že betonová zeď u potoka je v havarijním stavu. Starosta odpověděl, že
problémem je spor o majitele havarijní betonové zdi. Obec se ji nemá v evidenci majetku
a Povodí Moravy zase tvrdí, že ji nestavělo.
21) Závěr
Předsedající oznámil termín příštího zasedání v úterý dne 20.12.2011, poděkoval všem za
účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 21:20 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Oldřich Málek CSc., v.r.
Ing. Radek Boček, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 12. 2011
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

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