Zápis č. 11/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne
18. 12. 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 11. 12. 2012 do 18. 12. 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 5 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 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.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu. Nikdo
nenavrhl další změny, proto zastupitelé hlasovali o schválení programu tak, jak byl
vyvěšen.
1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
3. Schválení programu
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
5. Stavba MŠ
6. Výzva na zpracování a podání žádosti o dotaci na stavbu MŠ z ROP JV
7. Zadání územního plánu obce Podolí
8. Žádost paní Vrzalové odkup pozemků
9. Nájemní smlouvy na hrobová místa
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
11. Nařízení obce Podolí č. 1/2012
12. Integrované strategie území regionu MAS Za humnama
13. Smlouva o dotaci z rozpočtu JMK
14. Rozpočtové opatření č. 10/2012
15. Rozpočtové provizorium na rok 2013
16. Návrh na změnu funkce místostarostky
17. Fond významných památek a staveb v obci Podolí
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18. Žádost KS Podolák
19. Žádost Diecézní charity Brno
20. Ekodům
21. Různé
22. Diskuse
23. Závěr
Návrh usnesení č. 1/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen
na úřední desce.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1/11/2012 bylo schváleno.

4) Kontrola úkolů z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. místostarostce ve spolupráci s komisí výstavby prošetřit na místě identifikaci polohy
pozemků parc.č. 580/12, 600/2 a části pozemku parc.č. 563/9 sousedící s pozemkem
562/2 ve vlastnictví paní Vrzalové a jejich využití a na základě toho rozhodnout o
zveřejnění záměru o prodeji části pozemku
- výše uvedené bylo prošetřeno, dále v bodě č. 8 dnešního programu
2. v souvislosti se směnou pozemků s Danou Zukalovou ukládá vyžádat od Ing.
Hrachovského originál zplnomocnění konkrétně pro vyjádření se k této směně.
- zplnomocnění je uloženo na OÚ, paní Zukalová bude vyrozuměna o předložení
geometrického plánu
Všechny ostatní úkoly jsou zařazeny do programu tohoto jednání.
3. Podnět Ing. Radka Bočka k plnění usnesení bude v souladu s jednacím řádem
Zastupitelstva obce Podolí projednán na příštím zasedání.
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů z minulého zasedání.
.
5) Stavba MŠ
V pátek 30.11. 2012 byla v souladu s usnesením 2/10/2012 zveřejněna výzva na
zpracování PD na stavbu MŠ modulárním systémem a úpravu uvolněných prostor ZŠ dle
závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU byli přímo
vyzváni tři zájemci k předložení nabídky. Byly doručeny tři nabídky, v pátek 7.12.
jmenovaná komise provedla otevření obálek a zhodnocení nabídek. Jediným kritériem
byla nejnižší nabídková cena, kterou nabídla projekční kancelář Ing. Karla Pelikána.
S vybraným dodavatelem byla dne 12.12.2012 podepsána smlouva o dílo. Projektant
zahájil neprodleně práce na zpracování projektové dokumentace dle zadání, tzn. na
vybraném pozemku, parc.č. 21/1 před sběrným dvorem.
V minulém týdnu byla OÚ Podolí doručena žádost členky stavební komise a budoucí
sousedky paní Auerová o přezkoumání postupu přípravy MŠ Podolí. Současně s tím
vznikla aktivita dalšího člena stavební komise Ing. Kašpárka s paní Auerovou na umístění
stavby MŠ za pomníkem místo garáží. Tato varianta společně s dalšími byla projednaná
na společné schůzce 13.6.2012 členů zastupitelstva a vedení ZŠ a MŠ a byla vyhodnocena
jako časově a administrativně velmi komplikovaná. Jako nejméně komplikovaná a
nejméně technicky i finančně náročná byla vyhodnocena varianta umístění před SD. Dne
11.12.2012 proběhlo jednání omezeného počtu členů stavební komise, kde byly opětovně
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projednány varianty umístění MŠ, které již byly projednány členy ZO a ZŠ na výše
uvedeném jednání dne 13.6.2012. Lze konstatovat, že hodnocení variant umístění
proběhlo bez hlubších znalostí souvislostí, které jsou patrné v zápise z 13.6.2012.
Na zasedání byla předložena podrobnější studie umístění MŠ na parcele 21/1.
K tématu proběhla široká diskuse jak občanů, tak zastupitel.
Pan Auer (budoucí soused) vznesl připomínku týkající se zvýšení dopravy na křižovatce,
která vznikne výstavbou MŠ. Bylo mu odpovězeno, že i toto bylo projednáno, a bude
řešeno co nejlépe.
Paní Vlachová by ráda uvedla na pravou míru to, že nemá nic proti stavbě MŠ vedle jejího
pozemku, ale připomněla, že na zasedání v srpnu 2012 jí bylo řečeno, že stavba MŠ bude
místo sběrného dvora. Předsedající jí k tomu řekl, že jí k tomu ještě bylo řečeno, že na
vybudování sběrného dvora byly použity dotace, a v dotačních podmínkách je zákaz na 10
let sběrný dvůr kamkoli přemisťovat.
Paní Auerová dále řekla, že jako budoucí soused nesouhlasí s výstavbou patrové MŠ. Dále
se diskuse rozvíjela směrem k financování výstavby MŠ, předsedající dále řekl, že žádáme
o dotaci, pokud nám nebude dotace přidělena, může nastat situace, že bude výstavba MŠ
rozdělena na dvě etapy, v první tedy vznikne pouze přízemní budova pro dvě oddělení.
Dále paní Auerová žádala, aby směrem k jejich pozemku měla okna budovy v případném
patře zvýšený parapet tak, aby z okna nebylo vidět. Návrh tohoto řešení bude předložen
projektantovi.
Dále byly představeny všechny varianty, které zastupitelé a různé komise řešily několik
měsíců před rozhodnutím zastupitelstva postavit MŠ na parcele č. 21/1.
Návrh usnesení č. 2/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje zastavovací studii na stavbu mateřské školky
modulárním systémem se čtyřmi odděleními včetně příslušenství na pozemku parc.č. 21/1
v k.ú. Podolí u Brna.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 2/11/2012 bylo schváleno.

6) Výzva na zpracování a podání žádosti o dotaci na stavbu MŠ z ROP JV
Dne 17.12.2012 bude vypsána výzva Regionálního operačního programu Jihovýchod
oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, zaměření výzvy: Podpora
školství a volnočasových aktivit a revitalizace významných území obcí ve vazbě na rozvoj
ekonomických anebo volnočasových aktivit, kde je teoretická možnost získat dotaci na
stavbu nové MŠ. V pondělí 10.12. jsme s Ing. Maricánovou byli na konzultaci na
regionální radě ROP JV k této výzvě a našemu záměru. Dle konzultantek náš záměr
odpovídá uvedenému programu. Omezená alokace finančních prostředků výzvy a složité
hodnocení socioekonomických ukazatelů je předpokládaná pravděpodobnost úspěchu
získání dotace cca 20%. Vzhledem k náročnosti zpracování žádosti navrhuje předsedající
vyhlásit výzvu za tímto účelem.
Mgr. Opluštil doporučil stanovit horní hranici nabídkové ceny za zpracování a podání
žádosti o dotaci.
Návrh usnesení č. 3/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování a podání
žádosti o dotaci z ROP JV oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel na
stavbu mateřské školky.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3/11/2012 bylo schváleno.
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7) Zadání územního plánu obce Podolí
Stavební úřad MěÚ Šlapanice předkládá zadání UPO obce Podolí, přepracovaný po
zrušení ZUR JMK (zásady územního rozvoje). Je to vlastně obecné zadání, které řeší
všechny základní okruhy a záměry rozvoje obce, je konzultované se stavební komisí, toto
znění je odsouhlasené předsedou stavební komise Ing. Málkem. Návrh zadání ÚP je
projednán všemi dotčenými orgány a zapracovány všechny podněty občanů i Obce Podolí.
Konkrétní požadavky na změny, které jsme zpracovali se stavební komisí, budeme řešit
s projektantkou..
Návrh usnesení č. 4/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje předložené Zadání územního plánu Obce Podolí,
vypracovaného MěÚ Šlapanice, odborem výstavby, úřadem územního plánování a
památkové péče.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4/11/2012 bylo schváleno.

8) Žádost paní Vrzalové odkup pozemků
Paní Vrzalová žádá o odkup pozemků parc.č. 580/12 o výměře 21 m2 a parc.č 600/2 o
výměře 59 m2, ležících v těsné blízkosti pozemků v jejím vlastnictví. Dále žádá o
odprodej části pozemku parc.č. 563/9 označený jako vodní plocha, dříve náhon k pile.
V souladu s usnesením 4/10/2012 byla prošetřena na místě poloha a využití pozemků.
Pozemky parc.č. 580/12 a 600/2 jsou užívány žadatelkou jako zahrada a jsou součásti
oplocené plochy zeleně. Svou polohou není pozemek p.č. 600/2 zahrada pro obec nikterak
využitelný. U pozemku parc.č 580/12, který navazuje na pozemky v majetku obce 614/11
a na pozemky v majetku státu 580/4 řekl předsedající, že dle jeho názoru není
nejvhodnější ho prodávat.
U pozemku 563/9 je situace obdobná, pozemek je obklopen pozemky ve vlastnictví paní
Vrzalové, avšak podle mapy spíše navazuje na zahradu paní Zamarské.
Pozemky parc.č. 600/2 – 59 m2 a část parc.č. 563/9 – cca 70 m2 doporučuje předsedající
schválit převod paní Vrzalové ovšem za účelem narovnání vlastnických vztahů směnou za
pozemek parc.č. 590/1 – 257 m2 ostatní komunikace, který tvoří komunikaci až k domu
pana Vody.
Je to otázka ceny, ve směnné smlouvě se cena uvádí pro výpočet daně z převodu
nemovitostí. Navrhuji za pozemky ve vlastnictví obce cenu stejnou jako panu Prášilovi to
je 295 Kč/m2 a cenu za komunikaci stanovit dohodou a smlouvu koncipovat jako směnu
pozemků bez finanční náhrady (komunikace převáděná do majetku obce má skoro
trojnásobnou výměru).
Návrh usnesení č. 5/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje nabídnout směnu pozemků parc.č. 580/12, parc.č.
600/2 a části pozemku parc.č. 563/9 ve vlastnictví Obce Podolí sousedící s pozemkem
562/2 ve vlastnictví Heleny Vrzalové za pozemek parc.č. 590/1 ve vlastnictví Heleny
Vrzalové a to bez finančních doplatků a současně pověřuje starostu zveřejněním záměru o
směně uvedených pozemků.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5/11/2012 bylo schváleno.
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9) Nájemní smlouvy na hrobová místa
K 31.12.2012 končí nájemní smlouvy na hrobová místa, uzavřené na 10 let. Dle pokynů
ze školení je nutno stanovit novou cenu za pronájem, cena se skládá z vlastního
nájemného a z ceny za služby. Cena byla stanovena na 30,- Kč/m2/10 let, cena se skládá
z nájemného 7 Kč a ceny za služby 23 Kč. Cena za služby musí být podložena vyčíslením
nákladů – zahrnuje mzdy, vodné, údržbu stromů, opravy, písek,…
Dosavadní celková cena byla 17Kč/m2/10 let.
Zveřejnění záměru o pronájmu hrobových míst je z povinnosti zákonem 128/2000 Sb.
vyjmuto.
Návrh usnesení č. 6/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje znění nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa
platné od 1.1.2013 včetně ceny 30Kč/m2/10 let.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 6/11/2012 bylo schváleno.

10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
se nahrazuje stejná vyhláška č. 1/2010. Dle pokynů musí být tato vyhláška každoročně
aktualizována i když se nemění výše poplatku. Výše poplatku musí být doložena
výpočtem skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
v předcházejícím roce, viz. příloha č. 1 vyhlášky.
Návrh usnesení č. 7/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s datem účinnosti od 1.1.2013.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 7/11/2012 bylo schváleno.

11) Nařízení obce Podolí č. 1/2012
Tržní řád má hlavní význam v zákazu podomního prodeje a současně vymezuje podmínky
prodeje na veřejném prostranství obce včetně vymezení míst. Důvodem je narůstající
množství podomních prodejců, mezi nimiž jen těžko rozlišit ty poctivé. Občané, zejména
starší, se nechají přemluvit k podpisu smluv, aniž je jim znám důsledek.
Návrh usnesení č. 8/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Nařízení obce Podolí č. 1/2012 Tržní řád s datem
účinnosti od 1.1.2013.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 8/11/2012 bylo schváleno.

5

12) Integrované strategie území regionu MAS Za humnama
Obec Podolí je prostřednictvím mikroregionu Roketnice členem Místní akční skupiny
MAS Za humnama, jejíž činnost v minulých létech stagnovala. Po změně vedení
v letošním roce její aktivita byla obnovena. MAS sdružuje podnikatelské subjekty,
občanská sdružení a obce z území jejich působnosti, jejím prostřednictvím lze získávat
dotace na aktivity zahrnuté do společných programů.
Za tímto účelem je nutné schválit zařazení území obce do územní působnosti Integrované
strategie MAS Za humnama na období 2014 – 2020. Jedná se o zásadní rozvojový
dokument území pro čerpání finančních prostředků metodou LEADER v období 2014 –
2020. Souhlas obcí formou usnesení zastupitelstva je nezbytnou přílohou k žádosti o
dotaci na pořízení této strategie, kterou bude MAS Za humnama podávat na začátku února
2013. Základní informace budou zveřejněny ve zpravodaji a podrobné na webu obce.
Návrh usnesení č. 9/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje zařazení správního území Obce Podolí do území
působnosti Integrované strategie území regionu MAS Za humnama na období 2014–2020
realizované místní akční skupinou OS MAS Za humnama.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 9/11/2012 bylo schváleno.

13) Smlouva o dotaci z rozpočtu JMK
Smlouva o dotaci z rozpočtu JMK na kulturní akce 775. výročí obce ve výši 20.000 Kč,
schválené na posledním zasedání minulého zastupitelstva JMK. Z důvodů krajských voleb
byla smlouva doručena obci Podolí ke schválení začátkem prosince. Vzhledem k tomu,
aby mohly být prostředky vyplaceny do konce roku 2012 požadoval JMK podepsanou
smlouvu vrátit do 12.12.2012, proto po dohodě s JMK byla smlouva podepsána starostou
ještě před schválením a předsedající žádá zastupitelstvo o její dodatečné schválení.
Návrh usnesení č. 10/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Smlouvu o dotaci č. 16479/12/OKH z rozpočtu JMK
na náklady spojené s 775 let obce Podolí a 20 let mezinárodního partnerství
s s francouzským městečkem Ay sur Moselle ve výši 20.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 10/11/2012 bylo schváleno.

14) Rozpočtové opatření č. 10/2012
RO 10/2012 je změna s komentářem přímo v tabulce RO.
Na straně příjmů částka 3.399.300 Kč, na straně výdajů -6.300 Kč. Celkové financování je
3.393.000 Kč. Příjmy, výdaje i financování jsou ovlivněny odstoupením od kupní
smlouvy na prodej ekonomu. Při jejich nezapočítání by byly příjmy 99.400 Kč, výdaje
84.000 Kč a financování -15.400 Kč.
Návrh usnesení č. 11/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje RO 10/2012, které je přílohou tohoto zápisu, na
straně příjmů s částkou 3.399.300,- Kč,- Kč a na straně výdajů -6.300,- Kč s financováním
3.393.000,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 11/11/2012 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. 12/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí pověřuje starostu provedením posledního rozpočtového
opatření č. 11/2012.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 12/11/2012 bylo schváleno.

15) Rozpočtové provizorium na rok 2013
Vzhledem k tomu, že do konce roku 2012 není známo spousta výdajů včetně splátkového
kalendáře úvěrů a úroků z nich rozhodl předsedající dodržet tradici minulých období
rozpočtového provizória. Provizórium stanovuje jen neinvestiční výdaje a předpoklad
splátek úvěrů a úroků a splátky za kanalizaci a kanalizační sběrač. Předpoklad
vypracování a schválení rozpočtu na únorovém zasedání.
Návrh usnesení č. 13/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Rozpočtové provizórium na rok 2013.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Usnesení č. 13/11/2012 bylo schváleno.

Zdrželi se- 0

16) Návrh na změnu funkce místostarostky
Vzhledem k narůstající administrativě spojené se přípravou realizací zejména stavby MŠ,
přípravou komplexních pozemkových úprav navrhuji změnu funkce místostarostky na
uvolněnou s platností od 1.1.2013.
Po krátké diskusi se zastupitelé rozhodli o tomto bodě nehlasovat, ale přesunout ho na
příští zasedání.

17) Fond významných památek a staveb v obci Podolí
Navrhujeme zařazení do seznamu Fondu významných památek a staveb v obci Podolí
objekty drobných sakrálních staveb a památek dle seznamu.
Návrh usnesení č. 14/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje zařazení do Fondu významných památek a staveb v
obci Podolí objekty :
1. Kříž z roku 1893
2. Socha Panny Marie Sedmibolestné
3. Kříž z roku 1713
4. Kříž z roku 1915
5. Kříž z roku 1882
6. Socha sv. Floriána
7. Kříž u kostela
8. Socha Nejsvětější Trojice z roku 1882
9. Socha sv. Františka Xaverského
10. Socha sv. Jana Nepomuckého
11. Kříž na hřbitovvě
12. Zemanův kříž
13. Zukalův kříž
14. Kříž na Nové hoře
15. Kříž z roku 1893
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16. Kříž z roku 1948
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 14/11/2012 bylo schváleno.

Pro- 5

Proti- 0

Zdrželi se- 0

18) Žádost KS Podolák
Vzhledem ke změněným podmínkám pronájmu dvora sokolovny pro kulturní akce KS
Podolák upustil od schválené zápůjčky části pozemku okolo vánočního stromu a žádá o
bezplatnou zápůjčku poloviny garáží na dvoře starého zdravotního střediska nájemního
domu č.p. 328 pro uskladnění materiálu KS Podolák. V současné době užívají prostory
garáží hasiči. Přeorganizováním využití by hasičům polovina měla stačit.
Návrh usnesení č. 15/11/2012
Zastupitelstvo obce Podolí ukládá starostovi zveřejnit záměr o bezúplatné výpůjčce jedné
poloviny garáží v areálu bývalého střediska a pověřuje starostu rozhodnutím o zápůjčce a
podpise výpůjční smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 15/11/2012 bylo schváleno.

19) Žádost Diecézní charity Brno
Byla doručena obci žádost o mimořádný příspěvek Diecézní charitě Brno na rekonstrukci
v Charitním domě léčby bolesti s hospice sv. Josefa v Rajhradě, se kterým obec
dlouhodobě spolupracuje.
Po diskusi se zastupitelé dohodli zabývat se výší mimořádné dotace po provedení RUD
v souvislosti se schvalováním rozpočtu na rok 2013.

20) Ekodům
- 10.12.2012 byla po neuposlechnuté opakované výzvě k předání klíčů a odvezení
psa provedena výměna zámků a převoz ustájeného psa do útulku, současně byla
právním zástupcem obce předáno paní Hardoňová prostřednictvím jejího
právního zástupce oznámení o zadržení věcí k uspokojení pohledávky Obci
Podolí
- 13.12.2012 doručeno předvolání k soudnímu projednání žaloby na úhradu
pohledávky paní Hardoňovou obci Podolí s termínem 27.3.2013
ZO bere na vědomí zprávu o právním stavu věcí v souvislosti s postupem obce
odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi Martou Hardoňovou jako
kupujícím a Obcí Podolí jako prodávajícím, jejímž předmětem byl převod
rozestavěné budovy na parcele p.č. 253/4, pozemku p.č. 253/4 a pozemku p.č. 253/5,
vše v k.ú. Podolí u Brna, obci Podolí a jejich neoprávněným užíváním a o postupu
žaloby na úhradu nákladů na spotřebované energie

21) Různé
•
•
•

Plán zasedání ZO v roce 2013
Tříkrálová sbírka
Projíždějící náklaďáky s hlínou a stavba na Podolské v Líšni
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•
•

Předštědrovečerní setkání seniorů a rozdávání betlémského světla
Vánoční koncert Mistříňanky

22) Diskuse
Pan Kos upozornil na narůstající vandalismus. Předsedající k tomu řekl, aby občané při
jakékoli podobné věci jako je zjištění vandalismu apod. volali policii.
Pan Havránek znova upozornil na průjezd těžkotonážních aut přes Podolí. Předsedající mu
řekl, že jediná cesta jak tomuto zamezit je dopravní značení. Dále řekl, že vedení obce
podá oficiálně podnět směrem ke stavebního úřadu k jiné možnosti řešení jízdy
dopravních automobilů konkrétně při výstavbě na Líšeňské.
Pan Boček se zeptal, jak daleko jsou práce Vivo connection. Bylo mu odpovězeno, že
díky počasí se práce prodloužily, ale do 15. ledna by dle jejich slov měly být všechny
práce dokončeny.

23) Závěr
Předsedající poděkoval za účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 22:30 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Zdeněk Richter, v.r.

Bc. Marie Svobodová, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12. 2012

Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. Prezenční listina zastupitelů a hostů
2. Rozpočtové opatření RO 10/2012
3. Rozpočtové provizorium na rok 2013
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