Zápis č. 6/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 13. 6. 2013

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 6. 6. 2013 do 13. 6. 2013, 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 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele, způsob záznamu
Předsedající jmenoval zapisovatelem Ing. Vítězslava Eliáše. Jako ověřovatelé byli jmenováni
Ing. Oldřich Málek CSc. 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.
Předsedající navrhnul zařadit do programu zasedání tyto body:
6.
Humanitární pomoc povodně 2013
7.
Rozpočtové opatření 5/2013
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.
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Návrh usnesení č. 1/6/2013
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce a doplněn.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1/6/2013 bylo schváleno.

4) Zrušení usnesení 16/5/2013 ze dne 4.6.2013
Na osobní schůzce dne 6. 6. 2013 došlo k dohodě s panem Markem Vlachem, vlastníkem
přípojky NN, vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, o podmínkách jeho
souhlasu s realizací přeložení přípojek NN a vodovodní přípojky v souvislosti
s připravovanou stavbou mateřské školky. Výsledkem této dohody je společně odsouhlasený
text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k předmětným přípojkám. Na
základě této dohody navrhuji zrušení usnesení č. 16/5/2013 Zastupitelstva Obce Podolí ze dne
4.6.2013
Návrh usnesení č. 2/6/2013
Zastupitelstvo obce Podolí ruší usnesení 16/5/2013 ze dne 4.6.2013, ve kterém potvrdilo
Odvolání souhlasu s právem umístění vodovodní přípojky a přípojky nízkého napětí, výzva k
vyklizení pozemku p.č. 21/1, k.ú. Podolí u Brna a obci Podolí, zapsaného na LV č. 10001
vedeném pro k.ú. Podolí u Brna, okres Brno – venkov ve vlastnictví obce Podolí, a to v plném
rozsahu.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 2/6/2013 bylo schváleno.
Přítomný pan Marek Vlach potvrdil, že bere na vědomí a souhlasí s tímto usnesením
Zastupitelstva Obce Podolí.

5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
V návaznosti na předchozí bod programu tohoto jednání předkládá předsedající zastupitelstvu
k projednání a schválení vzájemně odsouhlasený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene vedení vodovodní přípojky, splaškové kanalizace a přípojky nízkého napětí
mezi Obcí Podolí, Podolí č.p. 1, 664 03 jako povinným a panem Markem Vlachem, Podolí č.p.
253, 664 03 jako oprávněným.
Pan Marek Vlach požádal v souvislosti s překládkami přípojek doplnit do zápisu tyto jeho
požadavky:
1. u přípojky NN elektrické energie ověřit a zajistit dostatečnou kapacitu příkonu pro obě
stavby – budovu MŠ a RD č.p. 253, kde je využíván systém elektrického
přímotopného vytápění
2. u vodovodní přípojky zachovat stávající vodoměrnou šachtu k RD č.p. 253 na
pozemku Marka Vlacha
3. u přípojky splaškové kanalizace upozorňuje pan Vlach na špatný zákres jejího
umístění v projektové dokumentaci.
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Návrh usnesení č. 3/6/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení
vodovodní přípojky, splaškové kanalizace a přípojky nízkého napětí mezi Obcí Podolí, Podolí
č.p. 1, 664 03 jako povinným a panem Markem Vlachem, Podolí č.p. 253, 664 03 jako
oprávněným a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3/6/2013 bylo schváleno.
Starosta Obce Podolí Ing. Vítězslav Eliáš a přítomný pan Marek Vlach schválenou smlouvu
dle tohoto bodu programu podepsali na místě na závěr projednávání tohoto bobu programu.

6) Humanitární pomoc „Povodně 2013“
V rámci Mikroregionu Roketnice se mezi členskými obcemi rozběhla diskuse o humanitární
pomoci některé konkrétní zatopené vesnici. V loňském roce navštívila náš mikroregion
předsedkyně MAS Šluknovsko, paní Hamplová se zástupci členských obcí. Starosta obce
Koválovice Milan Blahák paní Hamplovou kontaktoval a bylo mu řečeno, že všechny obce
regionu z povodně vyvázly, jen katastrofálně dopadlo Hřensko, které je součástí MAS
Šluknovsko.
V rámci této aktivity navrhuje předsedající poskytnout jednorázovou finanční pomoc obci
Hřensko ve výši 20.000 Kč.
Ing. Pražák se zeptal, jakou si můžeme dovolit z rozpočtu částku vyčlenit. Předsedající
odpověděl, že částka v rozmezí 20.000 až 30.000 Kč nebude hrát v rozpočtu významnou roli.
Nikdo z přítomných nenavrhl jinou částku.
Návrh usnesení č. 4/6/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar obci Hřensko ve výši 20.000,- jako humanitární
pomoc v rámci živelné pohromy „Povodně 2013“.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4/6/2013 bylo schváleno.

7) Rozpočtové opatření č. 5/2013
Rozpočtové opatření 5/2013 řeší změnu výdajů daných realizací plánu údržby v obci.
Součástí jsou výdaje v souvislosti se schválenou humanitární pomocí povodně 2013 obci
Hřensko..
Byla dána možnost všem se k tématu vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 5/6/2013
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje RO 5/2012, na straně výdajů: 87.100,- Kč, které je
přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5/6/2013 bylo schváleno.
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8) Různé
 Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 10. 6. 2013 na základě
doporučení 32. Řídicího výboru konaného dne 30. 5. 2013 seznam schválených a
zamítnutých žádostí v rámci operačního programu Životní prostředí.
Obec Podolí má schválenu částku 2.521.265,- Kč z celkových nákladů na realizaci
prvků ÚSES ve výši 2.597.295,- Kč
9) Diskuse
1. Pan Umlášek se zeptal, zda bylo zastupitelstvo seznámeno starostou s podanou
peticí občanů z ulice Výhon, kteří žádali o zamezení průjezdu nadměrně
zatíženými nákladními vozidly.
Předsedající i zastupitelé potvrdili, že tento bod byl projednáván v rámci bodu
„Různé“ na předešlém veřejném zasedání zastupitelstva obce Podolí.
Pan Umlášek, vyjadřoval nespokojenost k vedení a průběhu jednání zúčastněných
stran, které bylo svoláno Silničním správním úřadem MěÚ Šlapanice na OÚ
Podolí.
2. Pan Jiří Jílek upozornil, že v připraveném výkopu pro základy stavby požární věže
na obecním pozemku vedle hasičské zbrojnice je poškozená přípojka dešťové
kanalizace vedoucí ze střešních svodů. Žádá o její opravu a vyhrazuje si kontrolu
opraveného stavu před realizací stavby.
3. Starosta se zeptal přítomného pana Auera, zda je pravdou, že řeší statický posudek
stavby požární věže a potřebná povolení na Stavebním úřadě Šlapanice. Pan Auer
odpověděl, že statický posudek zpracovává, ale ohlášení na Stavebním úřadě ne.
4. Paní Vlachová Libuše upozornila na zborcenou kanalizační vpust na krajnici
silnice u zelené plochy před kostelem.
Předsedající odpověděl, že porušení této kanalizační vpusti došlo při zemních
pracích na pokládání vedení optických kabelů společností Vivo Conection, kterou
bude také oprava vpusti provedena v nejbližších týdnech.
5. Paní Auerová se ptala, zda je pravdou skutečnost, že slyšela, že se nebude
realizovat rekonstrukce ulice Rybník.
Předsedající a Ing. Málek odpověděli, že probíhá příprava zadání zpracování
projektové dokumentace, v pondělí se uskutečnila schůzka stavební komise,
starosty a zpracovatelem prvotního návrhu z minulých let Ing. Jiřím Burešem,
který dostal zadání k podání cenové nabídky na variantní zpracování studie
rekonstrukce. Realizace je závislá na dostatku potřebných finančních prostředků,
které závisí na schválení dotace z ROP JV na stavbu MŠ.
6. Paní Vlachová Iveta se zeptala, zda vůbec a v jakém rozsahu bude rekonstrukce
realizována v případě, že dotace na MŠ nebude schválena. Ing. Málek popsal
celkový záměr a upozornil na různé možnosti a varianty dané prostorem a
normami. Předsedající odpověděl, že v tom případě má zastupitelstvo záměr
realizovat minimální variantu, kterou je realizace lávky pro pěší přes Říčku a
bezpečné propojení budoucí stavby MŠ a stávající budovy ZŠ přes tuto lávku a
přechod pro chodce s ostrůvkem přes náměstí.
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10) Závěr
Předsedající poděkoval za účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 21:00 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Oldřich Málek CSc., v.r.

Ing. Miroslav Pražák, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 21.6. 2013

Zapisovatel: Ing. Vítězslav Eliáš

Přílohy:
1. Prezenční listina zastupitelů a hostů
2. Rozpočtové opatření č. 5/2013
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