Zápis č. 8/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne
25. 9. 2012
1) Zahájení zasedání ZO
Zasedání Zastupitelstva obce 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 18. 9. 2012 do 25. 9. 2012, současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Zápis z minulého zasedání byl pořízen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky, je uložen
na obecním úřadě k nahlédnutí a umístěn na webové stránky obce.
Dále konstatoval, že ve středu 29. srpna 2012 se vzdali mandátu člena Zastupitelstva obce
Podolí, písemně do rukou starosty, pan Ing. Radek Boček a pan Mgr. Libor Opluštil.
V souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí se stali novými členy
zastupitelstva Ing. Miroslav Pražák a Bc. Marie Svobodová, kterým vznikl mandát dne
1.9.2012 na základě funkce náhradníka, když výše postavení náhradníci ve výsledkové
kandidátní listině voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 15.10 - 16.10.2010 Ing. Martin
Jančík a Lukáš Šoustal se vzdali svých mandátů dne 31.8.2012.
Složení slibu nových členů zastupitelstva proběhlo tak, že předsedající přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na
svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 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 PhDr. Milan Tříska a Bc. Marie Svobodová. K návrhu nebyly vzneseny žádné
námitky ani protinávrhy. 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.
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Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu. Nikdo
nenavrhl žádné změny, proto zastupitelé hlasovali o schválení programu tak, jak byl
vyvěšen.
1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele a způsobu záznamu
3. Schválení programu
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
5. Volba členů finančního výboru
6. Změna organizačního členění komisí
7. Stanovení termínu výplaty odměn novým členům ZO a komisí
8. Komentář ke zprávě finančního výboru z 28.8.2012
9. Zpráva komise školství a volnočasových aktivit a školské rady
10. Závazná pravidla pro poskytování finanční podpory složkám v obci
11. Strategický rozvojový plán obce Podolí
12. Fond kulturních památek
13. Příprava zástavby lokality Br1 Nad Výhonem III.etapa
14. Územní studie lokality Za Humny
15. Darovací smlouva obci ÚS lokality Za Humny
16. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 671/2
17. Rozpočtové opatření č. 7/2012
18. ÚSES_výběrové řízení na zpracování žádosti o dotaci
19. Výpůjční smlouvy na sportoviště
20. Různé
21. Diskuse
22. Závěr
Návrh usnesení č. 1/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen
na úřední desce.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1/8/2012 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 zrušením stávajícího výběrového řízení: Poradenské služby
za účelem získání dotací z evropských fondů včetně administrace a podání
žádosti na projekt „Územní systém ekologické stability (ÚSES) v k.ú. Podolí u
Brna (okres Brno-venkov)“
Předsedající k tomu řekl, že výběrové řízení bylo zrušeno, bylo oznámeno všem
účastníkům.
2. ZO pověřuje starostu vypsáním nového výběrového řízení: Poradenské služby za
účelem získání dotací z evropských fondů včetně administrace a podání žádosti
na projekt „Územní systém ekologické stability (ÚSES) v k.ú. Podolí u Brna
(okres Brno-venkov)“ ve stejném rozsahu jako zrušené VŘ
Předsedající k tomu řekl, že nebylo vypsáno, dále o tom v bodě č. 18.
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3. ZO ukládá starostovi upravit návrh zápisu Zastupitelstva obce Podolí ze dne
26.6.2012 na základě námitky ověřovatele zápisu a člena zastupitelstva Ing.
Bočka
Zápis byl doplněn, byl uložen k prvnímu zápisu, i na webové stánky obce včetně
usnesení z minulého zasedání.
4. ZO ukládá starostovi vypracovat připomínky a stanoviska ke zprávě FV ze dne
27.8.2012 a předložit je k projednání na příštím zasedání
Přesedající k tomu řekl, že více o tomto v bodě č. 8.
5. ZO pověřuje starostu jednáním s JMK o opravě zastávkového přístřešku PodolíLíšeňská po zničení krupobitím, které bylo v červenci
Smlouva o převodu zastávkového přístřešku bude po dohodě s Jmk podepsána až po
opravení přístřešku ze strany JmK.
6. ZO pověřuje starostu jednáním s JMP Net s.r.o. o úplatě za VB v cenách
obvyklých
Místostarostka Ing. Marciánová k tomu řekla, že stále není u konce jednání s JMP
Net s.r.o., firma nyní nabízí za VB dle znaleckého posudku celkovou cenu kolem
5000,-. Dle jiné smlouvy s výše uvedenou firmou, kterou zastupitelstvo obce
schvalovalo v červnu, byla cena daleko vyšší. Jednání probíhá dále.
7. ZO pověřuje starostu prověřením správnosti odečtu měřidel plynu, v případě
nesrovnalostí reklamovat vyúčtování u původního dodavatele a upravit výši
předepsaných záloh u nového dodavatele
Předsedající k tomu řekl, že probíhá jednání s dodavatelem plynu.
8. ZO pověřuje komisi výstavby a starostu zajištěním zpracování návrhu umístění
zpomalovacích retardérů a dopravního značení včetně vyčíslení nákladů
Dále trvá projednávání v rámci komisi výstavby.

5) Volba členů finančního výboru
Současně s rezignací Ing. Radka Bočka na mandát člena ZO zanikla i funkce předsedy
finančního výboru, kterou ze zákona musí vykonávat člen zastupitelstva. Další členové
finančního výboru se 29.8.2012 vzdali své funkce člena FV.
Po jednání s členy zastupitelstva a občany Podolí navrhuji zvolit nové složení FV:
Bc. Marie Svobodová
předseda
Radka Kovaříková
člen (občan Podolí, vedoucí hospodářského odd. úřadu MČ
Brno sever, ekonom oboru vnitřních věcí)
Václav Liška
člen (občan Podolí, někdejší místostarosta obce Podolí)
Byla dána možnost občanům k tomu se vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 2/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje personální obsazení finančního výboru
v následujícím složení:
Bc. Marie Svobodová
předseda
Radka Kovaříková
člen
Václav Liška
člen.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 2/8/2012 bylo schváleno.
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6) Změna organizačního členění komisí
Na základě organizačních změn ve složení zastupitelstva obce a finančního výboru
navrhujeme společně s předsedkyní komise Školství a volnočasových aktivit změnu
organizačního členění Komise školství a volnočasových aktivit a Komise sociální a
zdravotní. Tyto komise zaniknou a vzniknou nově:
Komise školství, sociální a zdravotní
složení:
Mgr. Hana Richterová - předseda
Mgr. Jana Pytelová
Markéta Šmerdová
Ctirad Šebesta
Kateřina Opluštilová
Mgr. Pavlína Vojtěchová
Marie Svobodová
Alice Grolichová
Radoslava Jelínková
Helena Trojčáková
Iveta Vlachová
MUDr. Jana Fišerová
Komise volnočasových aktivit
Ing. Miroslav Pražák - předseda
Ing. Martin Jančík
Lukáš Šoustal
Zdeněk Valehrach
Anna Jílková
Paní Opluštilová se zeptala, zda by mohla být členkou obou komisí, protože její zájem se
týká obou nově vzniklých komisí.
Návrh usnesení č. 3/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje předloženou změnu organizačního členění a
personálního obsazení původních komisí Školství a volnočasových aktivit a Komise
sociální a zdravotní na Komise školství, sociální a zdravotní a Komise volnočasových
aktivit s tímto personálním obsazením:
Komise školství, sociální a zdravotní
složení: Mgr. Hana Richterová – předseda, členové: Mgr. Jana Pytelová, Markéta
Šmerdová, Ctirad Šebesta, Kateřina Opluštilová, Mgr. Pavlína Vojtěchová, Marie
Svobodová, Alice Grolichová, Radoslava Jelínková, Helena Trojčáková, Iveta Vlachová,
MUDr. Jana Fišerová
Komise volnočasových aktivit
složení: Ing. Miroslav Pražák – předseda, členové: Ing. Martin Jančík, Lukáš Šoustal,
Zdeněk Valehrach, Anna Jílková, Kateřina Opluštilová.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3/8/2012 bylo schváleno.

7) Stanovení termínu výplaty odměn novým členům ZO a komisí
Složení a výše odměn za funkci neuvolněného člena zastupitelstva stanovilo zastupitelstvo
obce Podolí na svém zasedání 24.11.2010 usnesením číslo 7a) a 7b).
V tomto bodě předsedající předkládá k rozhodnutí návrh na zahájení výplaty odměn
v souladu s citovanými usneseními novým členům zastupitelstva, finančního výboru a
komisí. Členům komisí z řad nečlenů zastupitelstva výplata odměn nebyla zastupitelstvem
schválena.
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Termín zahájení výplaty vzhledem k aktuálnímu datum tohoto zasedání navrhuje
předsedající 1.10.2012.
Ing. Málek k tomu řekl, že všechny odměny jsou umístěny na webu obce.
Návrh usnesení č. 4/8/2012
Termín zahájení výplaty novým členům zastupitelstva, finančního výboru a komisí je
1.10.2012.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4/8/2012 bylo schváleno.

8) Komentář ke zprávě finančního výboru z 28.8.2012
Předsedající komentoval zprávu vypracovanou finančním výborem takto:
Kontrola stavu vyúčtování dotací
 Doložené doklady na pořádání chovatelské výstavy (ČSCH) je řešeno v bodě
programu tohoto zasedání č. 10
 Doložené doklady dětského karnevalu (SRPŠ při MŠ) za sladkosti pro účinkující děti
budou nahrazeny jiným dokladem.
Při podávání vyúčtování bude prováděna okamžitá kontrola předložených dokladů a
správnosti vyúčtování.
Kontrola výdajů obce
Čerpání pohonných hmot 01-08/2012
 Hřbitov
390,- Kč
 Zeleň
14.026,- Kč
 JSDH
6.480,- Kč
 správa obce
13.835,- Kč
CELKEM
34.731,- Kč
Při průměrné ceně benzínu 35 Kč/litr je spotřeba 992 litrů za uvedené období, což
představuje 124 litrů na měsíc.
Z uvedeného vyplývá, že ve zprávě finančního výboru jsou nepřesné podklady, které se
nezakládají na reálných číslech.
Poplatky za kartu CCS jsou za toto období 2.400 Kč, což představuje cca 7%.
Předsedající navrhuje CCS kartu zachovat z důvodů zbytečně nekomfortní manipulace
s hotovostí při nákupu pohonných hmot. Naopak provede navýšení měsíčního limitu
z 5.000 Kč na 10.000 Kč, protože zejména v letních měsících je limit nedostatečný.
Kontrola stavu výše finančních prostředků na bankovním účtu
Bylo jednáno s ČS letos na jaře v souvislosti s plánovaným navýšením příjmu z daní
z nemovitostí.
Úročení BÚ při zůstatku:
 do 1 mil. Kč
0,3% p.a.
 1 – 5 mil. Kč
0,55% p.a.
 Nad 5 mil. Kč
0,75% p.a.
Úročení termínovaného vkladu:
 3 měsíce
0,35% p.a.
 1 rok
- 0,5 – 1 mil. Kč
0,55% p.a.
- 1 – 5 mil. Kč
0,8% p.a.
- Nad 5 mil. Kč
individuální
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Výhoda úročení termínovaného vkladu je zanedbatelná, navíc dosud by termínovaný
vklad znemožňoval manipulaci s finanční hotovostí na účtu např. platba 1.7 mil Kč
v květnu za kanalizaci.
Kontrola plnění rozpočtu na rok 2012
Ve zprávě finančního výboru jsou nepravdivé údaje, které se nezakládají na reálných
číslech.
1. Rozpočet na rok 2012 je schválen jako přebytkový 1.883.300 Kč, po změnách
1.420.700 Kč. Po odečtu předpokládané částky příjmů 1.304.700 Kč z navýšené daně
z nemovitostí je v rozpočtu i po schválených rozpočtových změnách 1-6/2012 přebytek
116.000 Kč.
2. Není pravdou, že financování provozu obce je kryto rezervou z hospodaření z
minulých let. Přebytek 116.000 Kč v rozpočtu r. 2012, který není dosud rozpočtován je
toho důkazem.
3. Ano, výnos z prodeje Ekodomu ve výši 3.500.000,- Kč je rozpočtován, částka
2.100.000,- je použit na mimořádnou splátku úvěru dle smlouvy s Českou spořitelnou a
částka 1.400.000,- Kč je rozpočtována na výdaje dle přiložené tabulky, které rozhodně
nejsou provozními výdaji obce.
4. Dle vývoje příjmu daní ze státního rozpočtu nic neukazuje na propad výběru daní
v letošním roce.
Ing. Málek k tomu řekl, že tato zpráva by měla být umístěna na webové stránky obce.
Ing. Boček k tomu řekl, že jednoduchým propočtem vypočítal výši vybrané zvýšené daně
z nemovitostí od začátku roku a to zhruba 700.000,- Kč, dále si pan Ing. Boček myslí, že
v první polovině roku je výběr daně vyšší, a že nejsou do rozpočtu zařazeny všechny akce,
které jsou plánované do konce roku uskutečnit.
Předsedající nato reagoval, že nárůst příjmů z výběru zvýšené daně z nemovitosti v měsíci
červnu 2012 oproti r. 2011 je 850.000,- Kč, tudíž dle výpočtu pana Ing. Bočka jsme
v plusu ještě o 150.000,- Kč víc.
ZO bere na vědomí komentář ke zprávě finančního výboru předložené na minulém
zasedání zastupitelstva obce.

9) Zpráva komise školství a volnočasových aktivit a školské rady
Předsedkyně komise školství Mgr. Hana Richterová přednesla zprávy, které jsou přílohou
tohoto zápisu.
Paní Párová reagovala otázkou, kde se jako obyčejný občan mohla dozvědět o vypsání
výzvy na výběrové řízení na vybavení školy výpočetní technikou. Předsedající jí
odpověděl, že dle zákona paní ředitelka základní školy oslovila 3 firmy, čtvrtá se na
základě zmínky pana starosty ve zpravodaji přihlásila sama. Více zákon neukládá.
K tomuto tématu se strhla široká diskuse, jak zastupitelů, tak občanů, kterou ukončil PhDr.
Tříska příslibem, že při případném obdobném výběrovém řízení, upozorníme paní
ředitelku, aby výzvu zveřejnila na webových stránkách základní školy, popřípadě na
obecním webu.
ZO bere na vědomí zprávu z komise školství a volnočasových aktivit a zprávu ze
školské rady.
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10) Závazná pravidla pro poskytování finanční podpory složkám v obci
Na základě zkušeností fungování systému schválených Závazných pravidel o poskytování
finanční podpory činnosti sportovních a zájmových organizací s působností v obci Podolí
navrhuje Komise volnočasových aktivit následující úpravy :
1/ V názvu i textu směrnice nahradit formulaci „…s působností v obci
Podolí…“ formulací „…se sídlem a působností v obci Podolí…“
2/ V textu smlouvy změnit v článku IV. Bod 3a) pohoštění a dary dle vzoru dotačních
podmínek JMK takto:
rozdělit na dva body:
a) úhradu výdajů na pohoštění
b) peněžní a věcné dary s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí projektu a
při kulturních akcích.
Proběhla široká debata o tom, co je pohoštění, co je dar, co dar není. Vyústěním je
okamžitá kontrola doloženého vyúčtování akcí ze strany paní účetní, zda všechny
předložené doklady odpovídají pravidlům pro poskytování finanční podpory spolkům.
Paní Opluštilová se zeptala, zda lze pravidla upravit tak, aby zálohové faktury byly
uznatelným nákladem.
Návrh usnesení č. 5/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje následující úpravy schválených Závazných pravidel
o poskytování finanční podpory činnosti sportovních a zájmových organizací s působností
v obci Podolí:
1/ V názvu i textu směrnice nahradit formulaci „…s působností v obci
Podolí…“ formulací „…se sídlem a působností v obci Podolí…“
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 5/8/2012 bylo schváleno.

11) Strategický rozvojový plán obce Podolí
Na základě vývoje nových okolností, zejména rozhodnutí o stavbě mateřské školky, byl
vypracován s komisí výstavby a investic nový strategický investiční rozvojový plán obce
Podolí s výhledem na roky 2012 - 2014, který je předložen zastupitelstvu k projednání a
schválení.
Paní Hanáčková se zeptala, jestli se počítá s vyčištěním koryta potoka. Předsedající
vysvětlil, že tato akce proběhne nejpozději I. kvartál roku 2013, nebude financována
z obecního rozpočtu, ale bude hrazena z Povodí Moravy.
Po diskusi byla do plánu investic přidána oprava opěrné zdi Říčky a melioračního kanálu.
Pan Opluštil, se zeptal proč akce, které jsou plánované na rok 2012 nejsou zahrnuty do
výdajů v rozpočtu. Bylo mu odpovězeno, že nelze zahrnout, pokud nejsou podloženy,
např. smlouvou o dílo, nelze zaúčtovat, dokud nebude známa jejich přesná cena a nebude
existovat platný doklad podle kterého lze zaúčtovat.
Paní Klemšinská se zeptala, kde obec vezme finanční prostředky, na realizaci akce Nad
Výhonem. Bude o tom jednáno v bodě č. 13 tohoto programu.
Návrh usnesení č. 6/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje strategický investiční rozvojový plán obce Podolí s
výhledem na roky 2012 – 2014, který je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 6/8/2012 bylo schváleno.
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12) Fond kulturních památek
S odvoláním na usnesení 11/6/2012 ze zasedání ZO dne 26.6.2012 navrhuje předsedající
společně s Komisí pro vnější vztahy a informace schválit ZO zřízení fondu Významných
památek a staveb v obci Podolí. Při schvalování ročního rozpočtu zastupitelstvo rozhodne
o vložení finanční částky dle aktuálních finančních možností, které budou využity pro
údržbu a obnovu objektů vložených do tohoto fondu.
Současně navrhujeme do tohoto fondu vložit objekty:
1/ Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí
2/ Budovu bývalého zámku a současného Obecního úřadu v Podolí, č.p.1
PhDr. Tříska přednesl pravidla, podle kterých je možno tento fond zřizovat.
Paní Klemšinská se zeptala, jestli může obec financovat například do oprav nemovitostí,
které nejsou ve vlastnictví obce. Předsedající odpověděl, že lze investovat i když není
obec vlastníkem.
Zastupitelé se shodli na nutnosti konzultace pravidel vzniku a fungování fondu s právním
zástupcem.
ZO bere na vědomí návrh na schválení fondu Významných památek a staveb v obci
Podolí a pověřuje vedení obce jeho dopracováním s právními zástupci.

13) Příprava zástavby lokality Br1 Nad Výhonem III.etapa
Předsedající podal informace o plánovaném průběhu příprav a následných prací na
zástavbě lokality Br1 Nad Výhonem III. etapa, který byl podrobně konzultován
s právníkem obce.
Paní Klemšinská vyjádřila pochyby k eventuelním zájemcům o nové stavební pozemky a
jejich ochotě zaplatit zálohu. Předsedající jí vysvětlil, že všichni potencionální zájemci,
které v tuto chvíli evidujeme, byli seznámeni se zálohami, a všichni předběžně souhlasili.
Ing. Málek k tomu dodal, že obec dlouho přemýšlela o tom jak tuto akci realizovat, rizika
se nevyhneme nikdy, ale to bychom také nemuseli realizovat nikdy nic.
ZO bere na vědomí informaci o přípravě a následných pracích na zástavbě lokality
Br1 III. etapa..

14) Územní studie lokality Za Humny
ÚS lokality Za Humny byla vypracována soukromým investorem pro stavbu rodinných
domů, po schválení zastupitelstvem bude vložena do registru Stavebního úřadu Šlapanice
jako závazný dokument, který stanoví kritéria pro zástavbu dané lokality.
Předseda komise výstavby a investic Ing. Málek seznámil přítomné s konečným návrhem
studie.
Byla dána možnost přítomným k tomuto se vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 7/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje předloženou územní studii zástavby lokality Br 6 Za
Humny.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 2
Usnesení č. 7/8/2012 bylo schváleno.
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15) Darovací smlouva obci ÚS lokality Za Humny
Územní studie lokality Br 6 Za Humny byla vypracována projekční kanceláří Ing. arch.
Milan Kotásek, na základě objednávky sdružení stavebníků, kterými je také financována.
Předsedající informoval, že prostřednictvím AK Chobolová byl navržen nejjednodušší
právní postup nabytí schválené studie Za Humny do majetku obce. Na základě toho je
předložena trojstranná smlouva o dílo, kde je objednatelem Obec Podolí, zhotovitelem Ing.
arch. Milan Kotasem a na straně třetí vedlejší účastníci představováni na základě plné
moci Ing. Josefem Prachovským. Vedlejší účastníci se ve smlouvě zavazují podílet se na
úhradě nákladů za pořízení studie v plné výši.
Byla dána možnost přítomným k tomuto se vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 8/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje předloženou trojstrannou smlouvu o dílo, na
vypracování ÚS lokality Za Humny v k.ú. Podolí u Brna.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 8/8/2012 bylo schváleno.

16) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 671/2
Telefónica O2 Czech Republic žádá obec Podolí o odprodej pozemku parc.č. 671/2, zast.
pl. a nádv., o výměře 41m2 pod stavbou ústředny na dvoře obecního úřadu v souvislosti
s přípravou zákona o narovnání majetkoprávních vztahů pozemků a staveb na nich.
Vzhledem k tomu, že stavba ústředny je majetkem Telefónicy O2 navrhuje předsedající
zveřejnit záměr pozemek prodat.
Byla dána možnost přítomným k tomuto se vyjádřit. Byl vznesen dotaz, zda se Telefónica
O2 nestanou nabytím pozemku účastníky stavebních řízení při eventuálních opravách
budovy OÚ. Bylo odpovězeno, že protože jsou vlastníky budovy, již účastníky případných
řízení jsou.
ZO pověřuje starostu zveřejnit záměr o prodeji pozemku parc. č. 671/2, zast. pl. a
nádv. o výměře 41m2.

17) Rozpočtové opatření č. 7/2012
RO č. 7/2012 je změna s komentářem přímo v tabulce RO, která je přílohou tohoto zápisu.
Na straně příjmů částka 38.800,- Kč, na straně výdajů -22.800,- Kč. Celkové financování
je -61.600,- Kč.
Ing. Pražák se zeptal, jestli finanční dar Dětskému středisku Březejc není v rozporu s výše
uvedenými úpravami při dotačním programu spolkům působících a sídlících v Podolí.
Bylo mu odpovězeno, že tyto příspěvky jsou mimo schválený dotační program, jedná se o
sociální zařízení, kterým je po požádání možno přispět drobným finančním darem.
Byla dána možnost přítomným k tomuto se vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 9/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje RO č. 7/2012, které je přílohou tohoto zápisu, na
straně příjmů s částkou 28.800,- Kč, a na straně výdajů -22.800,- Kč, celkové financování
–61.600,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 9/8/2012 bylo schváleno.
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18) ÚSES - výběrové řízení na zpracování žádosti o dotaci
V pondělí 16.9.2012 byla vypsána SFŽP očekávaná výzva k podání žádostí o dotaci
v prioritní ose 6.3 Zlepšení stavu přírody a krajiny. Po konzultaci s předsedou komise ŽP
a pracovnicí AOPK navrhuje předsedající změnit usnesení z minulého zasedání 3/7/2012.
Ve spolupráci a s ochotnou pomocí pracovnice AOPK zadá předsedající žádost o dotaci
osobně.
Byla dána možnost se k tomuto vyjádřit.
Pan Opluštil se zeptal, jestli má starosta písemné vyjádření SFŽP. Bylo mu odpovězeno,
že po zrušení výběrového řízení si již toto písemné stanovisko starosta nevyžádal.
Návrh usnesení č. 10/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí mění usnesení z minulého zasedání 3/7/2012 takto:
Zastupitelstvo obce Podolí pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z evropských fondů
na projekt „Územní systém ekologické stability (ÚSES) v k.ú. Podolí u Brna (okres Brnovenkov)“.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 10/8/2012 bylo schváleno.

19) Výpůjční smlouvy na sportoviště
Výpůjční smlouvy byly projednány s představiteli SK a TJ Sokol Podolí. Předloženy ZO
ke schválení včetně Provozního řádu.
Pan Mrázek se k tomu zeptal, zda by nebylo vhodné zabezpečit branky proti volné
manipulaci a předejít případnému úrazu. Předsedající k tomu řekl, že toto bude
dopracováno a doplněno do provozního řádu.
Návrh usnesení č. 11/8/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje znění předložených výpůjčních smluv na sportoviště
včetně předloženého provozního řádu s dodatečným doplněním zabezpečení mobilního
zařízení proti úrazu a pověřuje starostu rozhodnutím o uzavření výpůjčních smluv po
uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru o výpůjčce.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 11/8/2012 bylo schváleno.

20) Různé
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturní víkend 775 let výročí první zmínky o Obci Podolí a 20 let výročí
partnerství s Ay sur Moselle – předsedající pozval všechny přítomné na
nadcházející oslavy a bohatý program
Dotace z JmK na doprovodné akce výše uvedených oslav – obci byla přidělena
dotace 20.000,- Kč z rozpočtu JmK
Dotace na krajské volby – 23.000,- Kč
Krajské volby 12. – 13. říjen 2012 – volební místnost ve společenské místnosti
DPS
Přezkoumání hospodaření obce – 1. a 2. října 2012
Nabídka Fuertes development – Globus – obec obdržela nabídku na odkup
pozemků
Stavba mateřské školy – proběhly schůzky s výrobci, a hledají možnosti
financování
Úprava komunikace Nad Výhonem – náhradní plnění za reklamaci
Úprava cyklotrasy Zukalův mlýn – myslivecká chata
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21) Diskuse
Ing. Málek apeloval na úklid v obci před příjezdem přátel z Ay sur Moselle.
Paní Svobodová informovala o umístění paní Liškutínové do domova na Kociánku.
Pan Mrázek požádal, aby se při akcích na sokolovně objednala policie, která bude hlídat
pořádek přes noc, při rozcházení se účastníků.
Dále trval na tom, že obec má dle zákona dbát na to, aby každá budova měla číslo popisné.
Bylo mu vysvětleno, že toto je povinností vlastníka, umístit číslo popisné, které mu paní
Čandrlová přidělí na základě kolaudačního rozhodnutí.

22) Závěr
Předsedající poděkoval za účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 22:50 hodin.

Ověřovatelé:

PhDr. Milan Tříska, v.r.

Bc. Marie Svobodová, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 10. 2012

Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. Prezenční listina zastupitelů a hostů
2. Listina prokazující složení slibu nových členů zastupitelstva obce
3. Strategický rozvojový plán obce Podolí
4. Rozpočtové opatření RO 7/2012
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