Zápis č. 12/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 17. 12. 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 10. 12. 2013 do 17. 12. 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 6 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele, způsob záznamu
Předsedající jmenoval zapisovatelkou Mgr. Hanu Richterovou. 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 a navrhnul doplnění programu o body :
č. 8
Dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru 375-07-LCD
č. 12 Darovací smlouva Parčík Kolonka
č. 13 Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Podolí
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu. Nikdo už doplnění
nenavrhnul, proto zastupitelé hlasovali o schválení programu tak, jak byl vyvěšen a doplněn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Smlouva o dotaci z ROP JV
Nájemní smlouva na garážová stání pod SH
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013
Dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru 375-07-LCD
Rozpočtové opatření
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočtový výhled
Darovací smlouva Parčík Kolonka
Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Podolí
Směna pozemků v rámci realizace ÚSES
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15.
16.
17.
18.

Studie na rekonstrukci ulice Rybník
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení č. 1/12/2013
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce a doplněn.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1/12/2013 bylo schváleno.
Předsedající upozornil přítomné, že zápisy ze zasedání zastupitelstva se v poslední době vrhly
někam jinam, než kde být nemají. Všechny seznámil, jak má dle zákona vypadat zápis ze
zasedání zastupitelstva a trvá na tom, aby tak příští zápis vypadal. Citoval článek 10.
Jednacího řádu Zastupitelstva: …v zápise se uvádí: den a místo konání, hodina zahájení a
ukončení, doba přerušení, jména určených ověřovatelů zápisu a omluvených i neomluvených
členů zastupitelstva, program jednání, průběh a výsledky hlasování, podané návrhy a dotazy,
schválená znění usnesení, a jiné skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoli přítomný
člen zastupitelstva.
Znovu připomenul, že příští zápis se bude striktně držet tohoto, budou zaznamenány věcné
návrhy a připomínky.
4) Kontrola úkolů z minulého zasedání
Všechny úkoly vyplývající z minulého zasedání zastupitelstva obce jsou splněny nebo jsou
rozpracovány.
ZO bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Smlouva o dotaci z ROP JV
Dne 4.12.2013 vydal Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ JMK rozhodnutí
k odvolání Marka Vlacha k vydání stavebního povolení na stavbu „Výstavba MŠ Podolí
modulárním systémem“.
KrÚ rozhodl takto:
Do výrokové části rozhodnutí do podmínky č. 23 vkládá větu ve znění: „ – povolení užívání
stavby přístupové komunikace ke stavbě MŠ a komunikačním propojením se stávající
mateřskou školkou, včetně veškerých navržených bezpečnostních prvků a označení, která bude
realizována před zasláním oznámení stavebníka o záměru započít s užíváním stavby.“
KÚ JMK doplnil výše uvedenou větu, jinak odvolání pana Marka Vlacha zamítnul.
Nyní se čeká na vyznačení právní moci stavebního povolení, které může být vyznačeno až po
doručení rozhodnutí KÚ JMK všem účastníkům řízení.
Obec měla povinnost doložit do 70 dnů od schválení dotace Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti JV, tj. do 11.12.2013 povinné přílohy, z nichž jednou je pravomocné
stavební povolení. Vyznačení právní moci však lze až po doručení rozhodnutí JMK všem
účastníkům, což nastane až v těchto dnech. Proto byla na ROP JV podána žádost o
prodloužení termínu pro doložení povinných příloh a termínu podpisu smlouvy o dotaci do
31.1.2014. Dle telefonické konzultace s projektovým manažerem nic nebrání tomu, aby bylo
žádosti obce vyhověno.
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V současné době je společností RTS Brno kompletně zpracovaná zadávací dokumentace na
zhotovitele, která byla zaslána projektovému manažerovi ROP JV ke kontrole. Po provedené
kontrole a zapracování případných připomínek bude vyhlášena veřejná soutěž. Předpokládaný
termín ukončení veřejné soutěže je do konce února 2013, podpis smlouvy o dílo březen a
zahájení prací okamžitě.
Pan Sedláček vznesl dotaz k finančnímu krytí citované podmínky realizace bezpečnostních
opatření. Předsedající odpověděl, že odpověď na tento dotaz je součástí bodu č. 10 programu
zasedání.
Na druhý dotaz pana Sedláčka na finanční krytí stavby MŠ v případě, že nebude možno
využít prostředky ze schválené dotace, odkázal předsedající na bod č. 11 Rozpočtový výhled.
ZO bere na vědomí Informaci o vydaném rozhodnutí KÚ JMK k odvolání Marka
Vlacha, o podání žádosti o prodloužení termínu pro doložení povinných příloh a
termínu podpisu smlouvy o dotaci do 31.1.2014 a harmonogramu dalších kroků.
6) Nájemní smlouva na garážová stání pod SH
Po právní konzultaci nájemních smluv v souvislosti s platností nového občanského zákoníku
bylo doporučeno upravit znění textu nájemních smluv na garážová stání a to nově
uzavíraných a stávajících dodatkem. Současně s úpravou navrhujeme valorizaci ceny za
pronájem. Doposud byla cena 490 Kč / měsíc s tím, že 12. měsíc v pořadí nebyl účtován.
Nově navrhujeme cenu 490,- Kč / měsíc nebo 5.390,- Kč/rok obě bez DPH. Je to právně čistší
než předchozí forma cenové kalkulace.
V diskusi k tomuto bodu se nikdo z přítomných nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Novou nájemní smlouvu a dodatek č. 1 ke stávajícím smlouvám
pro pronájem garážových stání pod sportovní halou v Podolí č.p. 470 včetně cen 490,- Kč bez
DPH za /měsíc nebo 5.390,- Kč bez DPH za rok a to s platností od 1.1.2014.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 2/12/2013 bylo schváleno.
7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2013
Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nahrazuje stejná
vyhláška č. 1/2012. Dle pokynů musí být tato vyhláška každoročně aktualizována, i když se
nemění výše poplatku. Výše poplatku musí být doložena výpočtem dle skutečných nákladů na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předcházejícím roce, viz. příloha č. 1
vyhlášky.
Místní poplatek za sběr odpadu se podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích stanovuje
ze dvou částí:
a) Dle § 10b odst.4 písm. a) částkou v max. výši 250 Kč / os. a kalendářní rok
b) Dle § 10b odst.4 písm. b) částkou vypočtenou dle výše naposledy známých skutečných
nákladů
Ve stanoveném poplatku Obce Podolí je částka dle bodu a) 5,- Kč a částka dle bodu b) 495
Kč, celkem 500,- Kč na osobu a rok.
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Paní Auerová se zeptala, zda se tímto navyšuje poplatek pro občana za svoz komunálního
odpadu. Předsedající znovu zopakoval, že poplatek zůstává na úrovni předešlých let, tedy
500,- Kč na občana a rok.
Návrh usnesení č. 3/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s datem účinnosti od 1.1.2014.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3/12/2013 bylo schváleno.
8) Dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru 375-07-LCD
Česká spořitelna předkládá obci dodatek k úvěrové smlouvě na základě provedení
mimořádných splátek v roce 2013 na úvěr na stavbu sportovní haly. S tím souvisí i změna
splátkového kalendáře u úvěru na sportovní halu. Splátkový kalendář úvěru na DPS zůstává
beze změny. Mimořádná splátka byla po dohodě s ČSp provedena jen na úvěr na halu, kde
byla zůstatková částka ke splacení vyšší, a tudíž ve vztahu k výši úroků bylo její započtení
výhodnější pro obec. Ukončení splácení úvěru je dle splátkového kalendáře květen 2022.
Úvěrová smlouva na úvěr na financování stavby DPS se nemění.
V diskusi k tomuto bodu se nikdo z přítomných nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru 375-07-LCD ze dne 20.3.2007
na sportovní halu.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4/12/2013 bylo schváleno.
9) Rozpočtové opatření
Předsedající podrobně seznámil přítomné s položkami RO 13/2013 a upřesnil je na základě
dotazů. RO 13/2013 je přílohou č.1 zápisu.
Návrh usnesení č. 5/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 13/2013, na straně příjmů částku: -2.615.700,- Kč a na
straně výdajů částku: -106.800,- Kč, které je přílohou č.1 tohoto zápisu
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5/12/2013 bylo schváleno.
Předsedající seznámil přítomné s nutností provedení konečných rozpočtových úprav
v souvislosti s koncem roku, kdy rozdíly mezi skutečností a rozpočtem v jednotlivých §
nesmějí překročit 5%. Na základě toho požádal zastupitelstvo o pověření provedením
posledního rozpočtového opatření v tomto roce.
Návrh usnesení č. 6/12/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu provedením posledního rozpočtového opatření č.
14/2013.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 6/12/2013 bylo schváleno.
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10) Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce byl sestaven na základě platných smluv a vývoje a skutečnosti rozpočtu
minulého roku. Na jeho sestavení se podíleli zaměstnanci OÚ, vedení obce, členové
zastupitelstva i finančního výboru. Na straně příjmů je počítáno s ročním příjmem 1.100 tis.
Kč z navýšené daně z nemovitostí, která byla v roce 2012 i 2013 vybrána zhruba v této výši.
Dále je počítáno s navýšeným příjmem z výběru daní na základě změny RUD, který již
k dnešnímu datu převýšil odhadovanou částku MF ve výši 2.477 tis. Kč.
Příjem z navýšeného výběru daní z nemovitostí z let 2012 a 2013 je rozpočtován pro
investiční akce plánované v roce 2014, a to bezpečnostní dopravní řešení ve vztahu k nové
budově MŠ a stávající budově ZŠ a dále pro rekonstrukci 1 NP základní školy.
Rozpočet navržen jako deficitní se schodkem 2.295.000 Kč, který bude kryt z rezervy
k 31.12.2013
Rozpočet Sociálního fondu, který je na straně příjmů dán 1% z objemu mezd z předešlého
období, bude veden zvlášť a bude předložen ke schválení začátkem roku 2014 v rámci
prvního rozpočtového opatření.
Předsedající okomentoval navržené změny oproti zveřejněnému návrhu.
Ing. Málek požádal o upřesnění předpokládaného zůstatku na účtu ke konci roku 2014,
předsedající upřesnil, že se jedná o 445 tis. Kč.
Ing. Bureš upozornil, že bude třeba hledat financování na první etapu rekonstrukce ul. Rybník
a Návsi mezi budoucí MŠ a Návsí.
Pan Sedláček požádal o upřesnění příjmů ze sportovní haly, předsedající citoval z rozpočtu
částky z pronájmu sportovní plochy a pronájmu garážových stání, které v součtu činí cca 680
tis. Kč. Po nezapočtení nákladů na úhradu úroků a splátky úvěru jsme asi 177 tis. v deficitu.
Pan Sedláček upozornil, že při předpokládaném zůstatku cca 450 tis. Kč na konci příštího
roku není rezerva pro neplánované navýšení nákladů na stavbu MŠ i ostatních staveb.
Předsedající pozitivně okomentoval výši výběru daní za rok 2013, kdy optimistický plán MF
z nového RUD ve výši 2.477 tis. Kč byl již k dnešnímu dni překročen.
Návrh usnesení č. 7/12/2013
Zastupitelstvo obce se zavazuje Rozpočet obce pro rok 2014 v členění na paragrafy, tak jak
byl vyvěšen s těmito úpravami:
Příjmy:
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
navýšení o 2.520.000 Kč
Rozpočtové příjmy celkem
33.857.300 Kč
Výdaje:
§ 2212 Silnice
navýšení o
1.000.000 Kč
§ 2219 Ostatní náležitosti pozemních komunikací
navýšení o
1.000.000 Kč
§ 3119 Ostatní zál.předškolní výchovy a základního vzdělávání
navýšení o
100.000 Kč
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
navýšení o
3.000 Kč
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže
navýšení o
10.000 Kč
§ 3632 Pohřebnictví
navýšení o
10.000 Kč
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
navýšení o
10.000 Kč
§ 6171 Činnost místní správy
navýšení o
22.700 Kč
§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
navýšení o
30.000 Kč
Rozpočtové výdaje celkem
36.152.300 Kč
Uhrazené splátky
6.259.300 Kč
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 7/12/2013 bylo schváleno.
Schválený rozpočet na rok 2014 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
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11) Rozpočtový výhled
Obec má povinnost sestavit a schválit rozpočtový výhled obce na dobu do konce splácení
úvěrů, tedy do roku 2022. Rozpočtový výhled vychází z skutečnosti roku 2013, návrhu
rozpočtu 2014, plnění smluvních závazků obce a navýšení provozních výdajů obce po
otevření nové MŠ.
V roce 2015 byl povýšen nárůst provozních nákladů nové školky, v roce 2016 je poslední
splátka za kanalizaci ve výši 1.729.700 Kč, splácení kanalizačního sběrače skončilo v tomto
roce.
Předsedající okomentoval podrobně položky v rozpočtovém výhledu a odpověděl na otázku
pana Sedláčka z bodu č. 5. Z uvedených přebytků v Rozpočtovém výhledu je patrné, že
v případě nečerpání dotace na MŠ bychom byli schopni potřebný úvěr zaplatit v roce 2017,
ovšem za podmínky zmrazení jakékoli další investiční činnosti.
Návrh usnesení č. 8/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2022, který je přílohou č.3
zápisu z tohoto zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 8/12/2013 bylo schváleno.
12) Darovací smlouva Parčík Kolonka
KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. v souladu s podmínkami v kupní smlouvě na pozemky
pro výstavbu rodinných domů Nová Kolonka II zrealizovala v této lokalitě dětský parčík na
pozemku p.č. 1264/11 v hodnotě 57.673,-Kč. Předloženou darovací smlouvou chce parčík
sestávající z herních prvků a výsadby oddělovací zeleně darovat do majetku Obce Podolí.
V diskusi k tomuto bodu Mgr. Richterová navrhla poděkovat společnosti Kaláb, z ostatních
přítomných se nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi společností KALÁB-stavební firma,
spol. s r.o. jako dárcem a Obcí Podolí jako obdarovaným, jejímž předmětem je dar „Dětský
parčík Kolonka“ v celkové hodnotě 57.673,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 9/12/2013 bylo schváleno.
13) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Podolí
Pamětní deska paní Květy Legátové, která byla slavnostně odhalena v neděli 15.12.2013 je
instalována na fasádě budovy školy, kde se spisovatelka narodila. Protože je pevně spojena
s budovou navyšuje se o její hodnotu hodnota celé budovy a je nutné toto navýšení ošetřit
Dodatkem ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
v Podolí, jíž je Obec Podolí zřizovatelem. Hodnota pamětní desky je 33.948,- Kč.
Provedení je bronzová busta na žulové desce. Autorem návrhu i realizátorem je Podolák Ing.
Jiří Březa.

6

Návrh usnesení č. 10/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině č. j. 1/2008 příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola v Podolí, IČ: 73165999, jímž navyšuje hodnotu
budovy základní školy o 33.948,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 10/12/2013 bylo schváleno.
14) Směna pozemků v rámci realizace ÚSES
V době přípravy projektové dokumentace a žádosti o dotaci ze SFŽP na realizaci první etapy
prvků ÚSES v obci Podolí byly podepsány souhlasy se realizací prvku BC1 s vlastníky části
pozemků. Součástí těchto souhlasů byl závazek Obce Podolí vypořádat v případě realizace
vlastnické vztahy dotčených pozemků směněnou za jiné obdobné pozemky ve vlastnictví
obce. Celková výměra pozemků soukromých vlastníků v biocentru BC1 je 13991 m2.
V diskusi k tomuto bodu se nikdo z přítomných nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 11/12/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním zpracování oddělovacího geometrického
plánu a zveřejněním záměru obce směnit pozemky oddělené z obecních pozemků za pozemky
vlastníků, ležící v území biocentra BC1 realizovaného v rámci ÚSES 1. etapa.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 11/12/2013 bylo schváleno.
15) Studie na rekonstrukci ulice Rybník
V pondělí 9.12.2013 proběhlo na OÚ veřejné projednávání studie Komunikačního řešení ulice
Rybník a Návsi. Veškeré doručené připomínky a podněty k řešení byly předány projektantovi
k zapracování do textové části. Budou součástí zadávací dokumentace pro zpracování
projektové dokumentace. V souvislosti s možností budoucí realizace po oddělených etapách
stavební komise doporučuje zadat zpracování projektové dokumentace také dělené
do jednotlivých objektů s možností oddělené realizace. Prvním a nejdůležitějším objektem,
který se musí zrealizovat do 31.8. 2014, jsou přechody a bezpečnostní prvky související
s budoucí novou mateřskou školkou.
Předsedající předal slovo předsedovi komise výstavby Ing. Málkovi, který uvedl:
Pro další postup jsou limitující dva faktory:
1) rozhodnutí JMK k odvolání Marka Vlacha, které stanovuje podmínku realizace
bezpečnostních prvků před zahájením užívání MŠ.
2) Finanční rezerva, která nebude příliš velká
Studie komunikačního řešení byla zveřejněna a do konečné zprávy byly zapracovány veškeré
připomínky a náměty občanů. Byla projednávána na minulém zasedání a samostatně na
veřejném jednání. Studie bude východiskem pro zadání zpracování projektové dokumentace.
Ing. Bureš seznámil přítomné s dělením studie na etapy, kdy 1. etapou je úsek mezi
přechodem u budoucí MŠ a přechodem na návsi. Odhadované náklady na kompletní
rekonstrukci tohoto úseku včetně zádlažeb, VO a lávky jsou cca 5 mil. Kč.
Rozpoutala se diskuse k těmto nákladům a nedostatečným finančním zdrojům, ve které
zaznělo :
- nereálné lhůty v souvislosti s průběhem územního i stavebního řízení
- cena dalších etap zatím není známá, nejsou předmětem příštího roku
- oprava chodníků na Rybníku se budou zatím řešit v rámci oprav a údržby obce
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-

součástí zadání PD bude i avizované uložení kabelů do země a nové VO
návrh řešení chodníku byl předložen Klevarům v souvislosti s připravovanou
cukrárnou
- návrh pana Sedláčka na schválení usnesení, že obec nevybere dodavatele stavby
dokud nebude územní rozhodnutí byl odmítnut
Závěrem je stanovisko zastupitelstva obce hledat rozsah a formu řešení bezpečnostních
opatření v závislosti na zdrojích.
Návrh usnesení č. 12/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje studii komunikačního řešení ulice Rybník a Návsi jako podklad
pro vyhlášení výběrového řízení a pověřuje Komisi výstavby a investic spolu s vedením obce
přípravou zadávací dokumentace a vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele projektové
dokumentace 1. etapy.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 12/12/2013 bylo schváleno.
16) Různé
-

-

výměna plynových kotlů ve sportovní hale – realizováno za 121 tis. Kč
výměna plynového kotle v bytě starého ZS – realizováno za 32 tis. Kč
podání žádosti o dotaci na parčík Loučka a zahrada za DPS – 16.12.2013
vodné a stočné na rok 2014 – závazek Svazku v souvislosti z dotací navyšovat
předmět dotace (stočné) o 5 %, vodné se navyšuje o inflaci,
cena na rok 2014 – vodné 41,-- Kč a stočné 46,41 Kč za m3
plán zasedání ZO v roce 2014 – stejný koncept jako v tomto roce - každé
poslední úterý v měsíci
Tříkrálová sbírka – v neděli 5.1.2014
předštědrovečerní setkání seniorů – ve čtvrtek 19.12.2013
22.12.Vánoční koncert Janka Ledeckého a rozdávání betlémského světla

17) Diskuse
- Pan Sedláček – proč není otevřena o vánočních prázdninách sportovní hala?
Protože je čerpána dovolená a vzhledem k neobsazenosti je provoz
neekonomický.
- Paní Auerová – dotaz na koncerty v kostele – Vánoční koncert chrámového
sboru a dětí byl již 15.12., kulturní činnost v kostele plánuje Podolská farnost.
18) Závěr
Předsedající poděkoval za účast na zasedáních v tomto roce, za příspěvky a podnětné náměty.
Popřál všem přítomným krásné Vánoce a všechno dobré v novém roce a přítomné k převzetí
připraveného dárku – Vánočního CD školního pěveckého sboru při ZŠ Podolí. Ukončil
schůzi ve 21:20 hodin.
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Ověřovatelé:

Ing. Zdeněk Richter, v.r.

Bc. Marie Svobodová, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12. 2013

Zapisovatel: Mgr. Hana Richterová
Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina zastupitelů a hostů
Rozpočtové opatření č. 13/2013
Rozpočet na rok 2014
Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2022
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