Zápis č. 9/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne
30. 10. 2012
1) Zahájení zasedání ZO
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:10 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 23. 10. 2012 do 30. 10. 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.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 6 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. Zdeněk Richter a Ing. Miroslav Pražák. 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.
Dále navrhnul doplnit program o tyto body:
Bod č. 8. Žádost o směnu obecního pozemku parc.č. 538/1
Bod č. 9. Žádost o pronájem obecního pozemku parc.č. 1288/13
Bod č. 14. Sociální fond
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu. Nikdo
nenavrhl žádné změny, proto zastupitelé hlasovali o schválení programu tak, jak byl
vyvěšen a doplněn.
1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele a způsobu záznamu
3. Schválení programu
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
5. Žádost o směnu pozemku parc.č. 534/2
6. Žádost o odkup části pozemku parc.č. 900/2
7. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 671/2
8. Žádost o směnu obecního pozemku parc.č. 538/1
9. Žádost o pronájem obecního pozemku parc.č. 1288/13
10. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Podolí
11. Závazná pravidla pro poskytování finanční podpory složkám v obci
12. Fond významných památek a staveb v obci Podolí
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13. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
14. Sociální fond
15. Rozpočtové opatření č. 8/2012
16. Žádost o dotaci na realizaci ÚSES
17. Ekodům – výzva k úhradě kupní ceny
18. Různé
19. Diskuse
20. Závěr
Návrh usnesení č. 1/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen
na úřední desce a doplněn o výše uvedené body.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1/9/2012 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 vedení obce dopracováním návrhu fondu Významných památek a
staveb v obci Podolí s právními zástupci
Předsedající k tomu řekl, že toto je bodem č. 12 dnešního programu.
2. ZO pověřuje starostu zveřejnit záměr o prodeji pozemku parc. č. 671/2 o výměře
41m2 pod budovou ústředny na dvoře OÚ
Předsedající k otmu řekl, že o tomto více v bodě č. 7.
3. ZO pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z evropských fondů na projekt
„Územní systém ekologické stability (ÚSES) v k.ú. Podolí u Brna (okres Brnovenkov)“
Více v bodě č. 15.
4. ZO pověřuje starostu rozhodnutím o uzavření výpůjčních smluv na sportoviště
po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru o výpůjčce
Předsedající k tomu řekl, že smlouvy jsou před popisem.

5) Žádost o směnu pozemku parc.č. 534/2
Paní Věra Drlíková, Podolí č.p. 156 žádá o „směnu“ pozemku v majetku obce parc. č.
534/2 za její zahradou za pozemek o který údajně kdysi v historii přišla. V Remízku,
podle KN, žádný její pozemek není. Předsedající k tomu řekl, že se nemůžeme zabývat
historickými majetkovými křivdami, pokud v tomto případě k nějaké vůbec došlo.
Má-li paní Drlíková o pozemek „zahradu“ zájem, je zde možnost odkoupení. Je nelogické,
aby obec měla pozemek mezi zahradami patřící k rodinným domkům, a na druhou stranu
je faktem, že zahrada je historicky užívána jako zahrada domu č.p. 156. Otázkou je cena.
Dříve obec prodávala takové pozemky za 40 Kč. Přesedající se domnívá, že je nutno
stanovit cenu obvyklou takových pozemků znaleckým posudkem.
Pan Buchta se zeptal, zda pozemek zasahuje až k potoku. Bylo mu odpovězeno, že ne.
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Návrh usnesení č. 2/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí ukládá vedení obce nabídnout pozemek parc. č. 534/2 paní
Věře Drlíkové k odkupu a v případě zájmu zveřejnit záměr o prodeji.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 2/9/2012 bylo schváleno.

6) Žádost o odkup části pozemku parc.č. 900/2
Pan Jiří Prášil opakovaně žádá o odkup části pozemku – pásu ostatní plochy (zeleň) vedle
jeho domu a zahrady. Uvádí, že o pozemek pečuje. Jako pobídku pro obec uvádí
odhodlání podílet se na investici za účelem opravy obecní účelové silnice mezi jeho
domem a bytovkou.
Pokud se rozhodne obec pozemek prodat, navrhuje předsedající povinnost úhrady
geometrického plánu i vkladu do KN pro stranu kupující. Opět je zde otázka stanovení
ceny.
Návrh usnesení č. 3/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí ukládá vedení obce zveřejnit záměr o prodeji části pozemku
parc.č. 900/2 vymezené zeleným pásem v sousedství pozemků parc.č. 900/22 a 900/23.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3/9/2012 bylo schváleno.

7) 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..
Stavba ústředny je majetkem Telefónica O2. Záměr odprodat předmětný pozemek byl
zveřejněn od 27.9. do 12.10.2012.
Cena běžná za pozemek pro podnikatelské aktivity v Podolí je kolem 1200 Kč/m2.
Návrh usnesení č. 4/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí stanovuje prodejní cenu pozemku parc. č. 671/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 41m2 na 1.200 Kč/m2 a ukládá starostovi vyzvat zájemce
k předložení kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4/9/2012 bylo schváleno.

8) Žádost o směnu obecního pozemku parc.č. 538/1
Paní Dana Zukalová žádá o výměnu pozemků, jako důvod uvádí zamýšlenou výstavbu
RD na svých pozemcích v souladu s platným územním plánem obce Podolí. Za část
pozemku v majetku obce parc. č. 538/1 o výměře cca 120 m2 (bývalý chodník) nabízí
pozemek stejného účelu parc.č. 538/16 o výměře 133 m2 na němž je plánována
komunikace pro napojení lokality Br3 Za Humny. Paní Zukalová nabízí zajistit provedení
oddělení požadované části obecní parcely na své náklady.
V diskusi bylo nadneseno, že by bylo vhodné, z důvodu kolize s plánovanou výstavbou
mostu a cesty, projednat se stavebníky lokality Za Humny přesné hranice.
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Návrh usnesení č. 5/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí ukládá vedení obce zveřejnit záměr o směně části pozemku
parc.č. 538/1 a projednat hranici pozemku se stavebníky lokality Za Humny a paní
Zukalovou.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5/9/2012 bylo schváleno.

9) Žádost o pronájem obecního pozemku parc.č. 1288/13
Pan Leoš Janáček žádá o dlouhodobý pronájem obecního pozemku parc.č. 1288/13
v remízku v polích nad lokalitou Kolonka za účelem umístění včelína. Cena za pronájem
pozemků na zahrádky či výběh pro koně je smlouvami stanovena na částku pohybující se
kolem 200 Kč za pozemek (400 m2) a rok.
Paní Opluštilová se ptala na přesné umístění včelína, kvůli pohybu malých dětí.
Případné oplocení včelína projednat s mysliveckým sdružením z důvodu výkonu
honebního práva.
Návrh usnesení č. 6/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí ukládá vedení obce zveřejnit záměr o pronájmu pozemku
parc.č. 1288/13.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 6/9/2012 bylo schváleno.

10) Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Podolí
Tělocvičná Jednota Sokol Podolí žádá o příspěvek na nákup židlí pro pořádání kulturních
akcí.
Obdrželi od obce:
2011 30.000 Kč na jejich kulturní akce
35.000 Kč od hasičů nájem za kulturní akce
6.000 Kč nájem od obce za vánoční koncert
2012 30.000 Kč na jejich kulturní akce
25.000 Kč od hasičů nájem za kulturní akce
11.800 Kč nájem od obce za oslavy 775. výročí obce
48.000 Kč za směnu pozemků
30.000 Kč nájem za cvičení dětí školy
Celkem tedy 215.800 Kč.
Zastupitelé široce diskutovali na toto téma.
Byl vyslovena myšlenka zda nedostali dostatek finančních prostředků, že by si uvedenou
sumu mohou dovolit investovat.
V případě, že by se zastupitelstvo k žádosti vyslovilo kladně, je nasnadě požadovat nájem
za tyto židle zase od nich možná ve formě snížení ceny nájmu za sokolovnu.
Návrh usnesení č. 7/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje příspěvek 17.500 Kč Tělocvičné jednotě Sokol
Podolí na nákup židlí pro pořádání kulturních akcí.
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 1
Zdrželi se- 5
Usnesení č. 7/9/2012 nebylo schváleno.
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11) 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 a sídlem v
obci Podolí navrhuji úpravu ve znění smlouvy:
Změnit v článku IV. Bod 3a) pohoštění a dary takto: úhradu výdajů na pohoštění a dary
s výjimkou věcných cen v soutěžích
Změnit první větu v článku IV. Bod 5) Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději
do dne uvedeného v odst. 1 tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem.
Takto : Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1
tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem, s výjimkou záloh, jejichž
vyúčtování provádí obec Podolí.
Návrh usnesení č. 8/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje následující úpravy Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Podolí v rámci schválených Závazných pravidel o poskytování finanční
podpory činnosti sportovních a zájmových organizací s působností a sídlem v obci Podolí:
Změnit v článku IV. Bod 3a) pohoštění a dary takto: úhradu výdajů na pohoštění a dary
s výjimkou věcných cen v soutěžích
Změnit první větu v článku IV. Bod 5) Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději
do dne uvedeného v odst. 1 tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem
takto : Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1
tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem, s výjimkou záloh, jejichž
vyúčtování provádí obec Podolí.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 8/9/2012 bylo schváleno.

12) Fond významných památek a staveb v obci Podolí
S odvoláním na usnesení 11/6/2012 ze zasedání ZO dne 26.6.2012 úkolu ze zasedání
25.9.2012 předkládá předsedající zastupitelstvu ke schválení zřízení fondu významných
památek a staveb v obci Podolí. Fond zřizujeme vnitřní směrnicí, kterou podle zákona
schvaluje rada obce, tedy v našem případě starosta. Protože se jedná o zásadní krok,
předkládá jej předsedající k projednání a schválení zastupitelstvu. Vnitřní směrnice bude
řešit tvorbu a používání fondu, součástí bude příloha – schválený seznam památek a
staveb zařazených do fondu.
Jsou dvě možnosti, jak fond vést a spravovat:
1. Vést fond jako rozpočtovou položku „Nespecifikované rezervy“ do které při
schvalování rozpočtu zastupitelstvo vloží či nevloží určitou částku. Čerpání je možné
v souladu se schválenou směrnicí. Na konci roku, pokud nebude částka čerpána, se
z rozpočtu odmínusuje a při tvorbě rozpočtu na nový rok by měla být zastupitelstvem
tato částka znovu v rozpočtu vyčleněna a rozhodnuto o vložení částky za aktuální rok.
Je to však hodně volné a na benevolenci či odpovědnosti zastupitelstva, v konečné fázi
zastupitelstvo ani nemusí tu částku z minulého roku v novém rozpočtu opět vymezit.
2. Zřídit nový účet stejně jako je účet sociálního fondu. Výhodou je jednoznačné
vymezení schválených prostředků ve fondu. Prostředky nevyčerpané zůstávají na účtu
fondu i na přelomu roku a jako zůstatek se musí rozpočtovat v rozpočtu roku nového.
Jejich použití pro jiný účel lze pouze schválením rozpuštění fondu. Nevýhodou jsou
poplatky za vedení účtu, které činí cca 70 Kč měsíčně v závislosti na pohybu a počtu
položek.
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Návrh usnesení č. 9/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje zřízení účtu u České spořitelny k fondu významných
památek a staveb v obci Podolí po schválení finančních prostředků k fondu v rozpočtu
obce.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 9/9/2012 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje vnitřní předpis obce Podolí Směrnici o tvorbě a
účelu používání Fondu významných památek a staveb v obci Podolí.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 10/9/2012 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje zařazení do seznamu Fondu významných památek a
staveb v obci Podolí tyto objekty:
1/ Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí
2/ Budova bývalého zámku a současného Obecního úřadu v Podolí, č.p.1 včetně zámecké
zdi
3/ Hřbitov a márnice
4/ Smírčí kámen před domem č.p. 360, smírčí kámen nad studánkou vedle cesty
k červenému kříži
5/ Památník 1. sv. války a 2. sv. války
6/ Památník bitvy tří císařů na Žuráni
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 11/9/2012 bylo schváleno.

13) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
Paní ředitelka žádá o mimořádné navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ roku 2012 o částku 30.000
Kč, což je v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou za pronájem sokolovny pro cvičení
žáků a dětí.
Paní ředitelka posílá žádost o navýšení v širším rozsahu. Ve čtvrtek 22.11. před příštím
zasedání ZO se uskuteční veřejnosprávní kontrola nového finančního výboru za účasti
účetní obce v ZŠ. Proto předsedající navrhuje posoudit tuto širší žádost na příštím
zasedání zastupitelstva.
Byla dána možnost přítomným k tomuto se vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 12/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje mimořádné navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ roku 2012 o
částku 30.000 Kč za pronájem sokolovny pro cvičení žáků a dětí.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 12/9/2012 bylo schváleno.

14) Sociální fond
Na zasedání ZO 28.2.2012 jsme v souladu se směrnicí O tvorbě a účelu a používání
sociálního fondu schválili usnesením 3/2/2012 částku 25.000 Kč pro tvorbu osobních účtů
zaměstnanců v roce 2012. Nebyl schválen převod částky pro stravenky (8.300,- Kč), dále
pro nového zaměstnance (3.200,- Kč) a na poplatky bance (1.000,- Kč), to je celkem
12.500,- Kč.
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Byla dána možnost přítomným k tomuto se vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 13/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje převod finanční částky 12.500,- Kč na účet
sociálního fondu v souladu se směrnicí O tvorbě a účelu a používání sociálního fondu.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 13/9/2012 bylo schváleno.

15) Rozpočtové opatření č. 8/2012
RO 8/2012 je změna s komentářem přímo v tabulce RO.
Na straně příjmů částka 182.000,- Kč, na straně výdajů 368.000,- Kč. Celkové
financování je 186.000,- Kč. Na straně výdajů je částka 189.600,- Kč dle schválené
smlouvy se spol. Ageris na zpracování projektové dokumentace na realizaci biocenter a
biokoridorů v rámci ÚSES a návaznosti na záměr žádosti o dotaci.
Pan Havránek se zeptal, jak je možné, že stoupla platba za svoz komunálního odpadu.
Bylo mu odpovězeno, že díky dokončené výstavbě firmy Kaláb a nastěhování se nových
občanů, narostla platba za svoz odpadu, protože platíme svozové společnosti za trvale
hlášené občany.
Přesedající ještě přidal do rozpočtového opatření částku 7500,- na opravu místního
rozhlasu.
Návrh usnesení č. 14/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje RO 8/2012, které je přílohou tohoto zápisu, na straně
příjmů s částkou 182.000,- Kč a na straně výdajů 375.500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 14/9/2012 bylo schváleno.

16) Žádost o dotaci na realizaci ÚSES
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. Ve spolupráci a s pomocí pracovnice
AOPK byla zadána žádost o dotaci ve čtvrtek 11.10.2012.
Byla dosažena dohoda o realizaci s ředitelem Agropod a.s., současným nájemcem
dotčených pozemků, který vydal prohlášení směrem k vlastníkům o souhlasu s realizací
ÚSES a spolupráci na změně nájemních smluv po realizaci. Dohoda byla dosažena po
konzultacích s projektantkou a obcí, kdy byla nalezena optimální shoda v možnosti
dalšího využití dotčených pozemků. V této době jsou rozesílány vlastníkům nové smlouvy
o souhlasu a bude dále pracováno na doplnění potřebných podkladů k žádosti o dotaci.
Byla dána možnost k tomuto se vyjádřit, nikdo jí nevyužil.
ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci z evropských fondů na projekt „Územní
systém ekologické stability (ÚSES) v k.ú. Podolí u Brna (okres Brno-venkov)“.

17) Ekodům – výzva k úhradě kupní ceny
Po další nečinnosti kupující strany směrem k zaplacení kupní ceny byla po konzultaci
s právním zástupcem obce dne 15.10.2012 odeslána kupující písemná výzva k doložení
prohlášení o schválení hypotéky a úhradě kupní ceny. Výzva byla převzata adresátem ve
středu 17.10.2012
Termín na doložení dokladu o schválení hypotéky uplynul dne 24.10.2012, kdy byl
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zástupcem kupující doručen dokument o schválení hypotéky v prosté kopii. Kupující byla
vyzvána k doložení originálu do 26.10.2012. Výzva dále byla zaplatit do 20 dnů od
doručení kupní cenu.
Ve čtvrtek 1.11.2012 je kupující pozvána na schůzku, kde bude řešeno jak postupovat dále.
Dále předsedající vyzval přítomné zastupitele k hlasování o odstoupení od kupní smlouvy.
Návrh usnesení č. 15/9/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje odstoupení nebo uzavření dohody o zrušení kupní
smlouvy na prodej pozemku parc. č. 253/4 a 253/5 v k.ú. Podolí u Brna o celkové rozloze
1592 m2 včetně rozestavěné budovy uzavřené s paní Martou Hardoňovou, bytem Nám. Sv.
Martina 708/30, PSČ 082 71, Slovenská republika, RČ: 735214/9222 a pověřuje starostu
k učinění příslušných úkonů.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 15/9/2012 bylo schváleno.

18) Různé
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přezkoumání hospodaření obce JMK – žádné chyby a nedostatky, ani rizika
Kabelizace VIVO Connection – probíhají výkopové práce na uložení kabelu
do země, více ve zpravodaji IV./2012
Zpomalovací retardéry Uličky a Nad Výhonem – stavební komise navrhla dva
retardéry, projekt a realizace budou v příštím roce
Změna pronájmu bytu ve starém ZS – stávající nájemník Jiří Laichman ukončil
nájem k 30.11.2012, nový zájemce Michal Drdla podal žádost
Změna pronájmu bytů v DPS – pan Buchta ukončil k 30.9.2012 nájem,
k 1.11.2012 nový nájemce paní Drlíková Věra
Úprava doplnění sazebníku úhrad - inzerce ve zpravodaji, štěpkovač s
obsluhou, drobné předměty
SW program – roční hlášení ekonomických ukazatelů sběru komunálních
odpadů
Kauza obec Podolí & Doc. Machalová – 28.11.2012 ve 13:00 předvolání na
místní šetření
Finanční poradna – služba pro občany bez garance obce, jedná se o soukromou
nabídku společnosti OVB

19) Diskuse
Mgr. Richterová přednesla prosbu paní Lípové z MŠ ohledně nákupu nového LED
osvětlení na vánoční strom. K tomu předsedající oznámil, že toto již řešíme.
Dále urgovala ořez lip na náměstí, k tomu paní místostarostka řekla, že ořez se provádí na
jaře, kdy je nejlépe vidět proschlé větve apod.
Také ohlásila paní magistra Richterová akci seniorů v DPS. A ptala se na doprovodné
akce k výročí Bitvy tří císařů. V pátek 30.11.2012 budou na Žuráni Napoleonské ohně.
Předsedající dodal, že byla dokončena úprava cyklostezky Zukalův mlýn - Myslivecká
chata v rámci dotace.
Pan Houžvička poprosil, o ořez keřů, které brání výhledu při výjezdu z domu.
Pan Mrázek se zeptal, zda zastupitelé neuvažovali o zavedení název ulic. Bylo mu
odpovězeno, že v této chvíli určitě neuvažovali. Diskuse se rozvinula směrem k vytvoření
mapy se seznamem ulic s pomístními názvy a čísly domů.
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Pan Havránek se zeptal, jestli by nebylo levnější cvičení dětí v hale namísto sokolovny, za
to musí obec platit. Tato otázka se řešila již několikrát, znovu bylo řečeno, že zastupitelé
schválili na tento školní rok cvičení v sokolovně na opakované prosby učitelek. Sportovní
hala není vybavena na plnění osnov tělesné výchovy, ani dovybavení není řešením,
pomůcky není v hale kde uskladnit.

20) Závěr
Předsedající poděkoval za účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 22:00 hodin.

Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Zdeněk Richter ..............................................

Ing. Miroslav Pražák

..............................................

Ing. Vítězslav Eliáš

..............................................

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 11. 2012

Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. Prezenční listina zastupitelů a hostů
2. Rozpočtové opatření RO 8/2012
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