Zápis č. 1/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 28. 1. 2014
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 21. 1. 2014 do 28. 1. 2014, 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 zapisovatelkou Ing. Gabriela Marciánovou. Jako ověřovatelé byli
jmenováni PhDr. Milan Tříska 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 a navrhnul doplnění programu o bod:
č. 6 Změna funkce místostarostky
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.
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Návrh usnesení č. 1/1/2014
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. 1/1/2014 bylo schváleno.
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4) Kontrola úkolů z minulého zasedání
- Seznámení s rozpočtovým opatřením obce č.14/2013 a návrh Sociálního fondu
obce jsou součástí programu tohoto zasedání pod bodem č. 7 Rozpočtová
opatření.
- zpracování oddělovacího geometrického plánu na směnu obecních pozemků za
pozemky vlastníků, ležící v území biocentra BC1 realizovaného v rámci ÚSES 1.
etapa je zpracován a probíhá jeho schvalování na katastru nemovitostí,
záměr obce na směnu pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 3.1. do
20.1.2014.
ZO bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů z minulého zasedání.

5) Smlouva o dotaci z ROP JV
Dne 17.12.2013 byl Regionální radou soudržnosti Jihovýchod vydán souhlas s prodloužením
lhůty pro doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt
„Modulární školka v Podolí“. Původně stanovený termín podpisu smlouvy 31.12.2013 byl na
základě žádosti obce prodloužen do 30.3.2014.
Všechny povinné přílohy byly odeslány 7.1.2014, a na základě toho Regionální rada
vypracovala smlouvu o dotaci, kterou předkládá zastupitelstvu obce ke schválení.
Pan Sedláček se zeptal, jaká je finální podmínka pro uvolnění dotace, jestli je to kolaudace
školky nebo co?. Bylo mu odpovězeno, že podmínkou pro uvolnění je doložení žádosti o
platbu, jejíž součástí je spousta dokumentů, rozhodně není podmínkou kolaudační rozhodnutí.
Návrh usnesení č. 2/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Modulární školka v Podolí“ reg.č.
CZ.1.11/3.3.00/36.01519 ve výši 9 919 802,62 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 2/1/2014 bylo schváleno.

6) Změna funkce místostarostky
Zastupitelstvo obce se shodlo na změnu funkce místostarostky Ing. Gabriely Marciánové
z funkce neuvolněné na funkci uvolněnou. Důvodem je zásadní nárůst pracovních činností a
úkolů ve vztahu k plánovaným investičním i neinvestičním akcím, které se budou v tomto
roce realizovat.
Navrhuji platnost této změny od 1.2.2014.
Paní Krejčová se zeptala, jestli na to obec má. Předsedající jí odpověděl, že má, jinak by to
ani zastupitelé nenavrhovali. Opakovaně bylo vysvětleno, že nárůst činností a investičních
akcí v tomto roce je tak značný a je potřeba se jim hodně a řádně věnovat, do toho
neodpadávají běžné úkonu při vedení úřadu.
Návrh usnesení č. 3/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu funkce místostarostky Ing. Gabriely Marciánové z
funkce neuvolněné na funkci uvolněnou s platností od 1.2.2014.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 3/1/2014 bylo schváleno.
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7) Rozpočtová opatření
Na základě usnesení č. 6/12/2013 z minulého zasedání zastupitelstva obce, které pověřilo
provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2013 starostu, předkládá předsedající ke
schválení provedené rozpočtové opatření č. 14/2013.
Dle metodiky se v RO musí dorovnat paragrafy, kde by byl přečerpán schválený rozpočet o
více jak 5%, dále položky, které byly schváleny na konkrétní čerpání, které se neuskutečnilo.
Stav finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2013:
Ve schváleném rozpočtu jsme pesimisticky předpokládali stav zůstatků na účtech obce 9 mil.
Kč. Díky zvýšenému výběru daní a hospodaření v roce 2013 je skutečný zůstatek na účtech
obce 11.132.342,78 Kč. Což je více jak o 2 mil. Kč více oproti předpokladu.
Výběr daní za rok 2013 se oproti roku 2012 zvýšil o 3.089.760,90 Kč, předpoklad dle
kalkulačky MF byl pro obec Podolí 2.477.000 Kč. Celkem se na daních vybralo
13.655.295,98 Kč.
Návrh usnesení č. 4/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 14/2013 na straně příjmů s částkou –232.600,- Kč a na
straně výdajů –232.600,- Kč, které je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4/1/2014 bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č. 1/2014 řeší rozpočet sociálního fondu obce v souladu s částkou
plánovanou ve schváleném rozpočtu na rok 2014. Z hlavního rozpočtu se navyšuje pouze
výdajová částka 1.000 Kč na poplatky bance.
Návrh usnesení č. 5/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje převod částky 30.500 Kč z rozpočtových účtů obce do
sociálního fondu obce.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5/1/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 1/2014 - Rozpočet sociálního fondu Obce Podolí na rok
2014 na straně příjmů částku: 30.600,- Kč a na straně výdajů částku: 31.500,- Kč
s financováním 900,- Kč, které je přílohou č.2 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 6/1/2014 bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č. 2/2014 řeší úpravy rozpočtu obce v návaznosti na upřesnění
skutečných položek, které před koncem roku v době sestavování rozpočtu 2014 nebyly známé.
Současně jsou zopakovány v tomto rozpočtovém opatření některé výdajové položky, které
byly schváleny v rozpočtu 2014, avšak nebyly započtené do celkové součtové částky za daný
paragraf ani v součtu celkových výdajů.
Návrh usnesení č. 7/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 2/2014, na straně příjmů částku: 46.200,- Kč a na straně
výdajů částku: 448.200,- Kč, které je přílohou č.3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 7/1/2014 bylo schváleno.
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Rozpočtové opatření č. 3/2014 řeší rozdělení rezervy 150.000 Kč na příspěvky složkám
v obci v souladu s platnou směrnicí a podanými žádostmi.
Návrh usnesení č. 8/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 2/2014, na straně příjmů částku: 0,- Kč a na straně výdajů
částku: 0,- Kč, které je přílohou č.4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 8/1/2014 bylo schváleno.

8) Zpráva o výsledku inventarizace 2013
V souladu s vydaným příkazem k provedení inventarizace majetku obce Podolí k 31.12.2013,
byla inventarizace dokončena. Kompletní zpráva je k nahlédnutí na OÚ Podolí a bude
součástí Závěrečného účtu obce Podolí za rok 2013.
Předsedající seznámil přítomné s položkami stavu majetku obce a upřesnil dotazy některých
občanů.
ZO bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace za rok 2013.

9) Různé
- Projednávání návrhu ÚP obce Podolí s dotčenými orgány
Návrh ÚPO Podolí je zveřejněn od 22.1.do 10.3.2014 na úřední desce obce
Podolí a elektronických stránkách města Šlapanice, společné jednání
s dotčenými orgány se uskuteční 10.2.2014
- Závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 proběhne ve dnech 3.–
4.2.2014
- Hody 2014 – vedení obce obdrželo návrh stárků a hasičů pořádat hody 2014 ve
sportovní hale, zastupitelé se po diskusi shodli na domluvení schůzky se
zástupci TJ sokol a pokusu o vyjednání podmínek pro hody na sokolovně,
pokud tato varianty nevyjde, bude se podrobněji řešit pořádání hodů na hale

10) Diskuse
Paní Svobodová upozornila, že nová cyklotrasa od areálu JZD po poldr je opakovaně
rozjížděna nejspíš nájemníkem v areálu JZD, který si ze zpevněné cyklotrasy dělá zkušební
cestu pro svůj vozový park. Předsedající přislíbil prošetření situace.
Pan Mrázek se zeptal, jestli existuje nějaká spolupráce s policií ohledně požívání drog
podolskou mládeží. Bylo mu odpovězeno, že při jakémkoli podezření mají občané volat na
Policii ČR. Obec v tomto nemůže nic podnikat.
Pan Čandrla se zeptal, jestli máme zprávy o tom, že město Brno chystá nový ÚP a jestli se
tam nevyskytuje nová výstavba směrem od Líšně do Podolí. Ptá se na to v souvislosti zvýšené
hladiny potoka v Podolí, tak jak tomu bylo v minulosti s výstavbou v Líšni. Předsedající
k tomu řekl, že o tom ví, a že se tam chystáme. Pan Sedláček k tomu doplnil, že připomínky
je možno podat do 11.2.2014.
Paní Krejčová se zeptala, jestli bude letos zveřejněný položkový rozpočet. Bylo jí odpovězeno,
že ano. Dále řekla, že se dočetla, že obec má 2 účty, je to pravda? Předsedající jí odpověděl,
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že obec má v současné době 5 aktivních účtů. Paní Krejčová dál chtěla vědět, kolik je peněz
na těch účtech z dotací. Bylo jí odpovězeno, že v současné době je na obecních účtech cca
11.000.000,- a dotace v tom nejsou žádné.
Pan Mrázek se zeptal, kdy se budou posílat sportovním organizacím peníze z hazardu?
Předsedající mu odpověděl, že na dnešním zasedání jsme to schválili v jednom
z rozpočtových opatření, takže v nejbližších dnech.
Pan Sedláček chtěl vysvětlit, že nechápe výpočet ceny, kterou měl uhradit za poskytnuté
informace, když mu starosta opakovaně psal, že všechny informace, na které se ptá v diskusi,
jsou jednoduše dohledatelné na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě a pak mu
naúčtuje 6 hodin za vyhledání těch stejných informací. V zákoně se přitom píše, že požadovat
hrazení nákladů lze pouze za mimořádně rozsáhlé informací. Bylo mu na to odpovězeno, že
ano, všechny informace byly jednoduše přístupné , ale pan Sedláček přesto žádal přímé
poskytnutí informací a jejich vyhledávání a pořizování kopií a začerňování osobních údajů
bylo mimořádně rozsáhlé a zabralo dokonce 9 hodin práce, přesto jsme panu Sedláčkovi dali
k úhradě pouze 6 hodin plus cenu za pořízení kopií.
Pan Sedláček se ještě zeptal na výstavbu mateřské školky. Zda budeme mít před dokončením
(30.6.2014) zajištěno územní rozhodnutí na dopravní infrastrukturu. Bylo mu odpovězeno, že
předpokládáme že ano.
Dále se pan Sedláček ptal, jaká byla kontrolní činnost kontrolní komise při prodeji ekodomu,
teď tam dle slov pana Sedláčka chybí nějakých 150.000,- a nikdo za to není odpovědný.
Odpověděl pan Richter, předseda kontrolního výboru. Činnost kontrolního výboru spočívá
v kontrole plnění usnesení nikoli v kontrole celého postupu při prodeji.
Předsedající odpověděl, že odpovědné je samozřejmě zastupitelstvo a to také podalo
prostřednictvím právního zástupce žalobu. Soud rozhodnul v náš prospěch a povinná osoba
nám je povinna vše uhradit.
Pan Sedláček měl ještě dotaz ohledně úprav prvního nadzemního patra Základní školy. Vše
mu bylo řádně vysvětleno.
Pan Havránek se zeptal, že po obci chodili zástupci společnosti Terra Group a nabízeli
elektronické aukce na elektřinu a plyn, otázka zní, jestli obec ví, kolik občanů se k tomuto
přihlásilo. Bylo mu odpovězeno, že obec s tímto neměla žádnou spojitost a tudíž ani neví,
kolik občanů se mohlo zapojit.
Paní Krejčová se ještě zeptala, že po ulici Výhon chodili dva pánové se žebříkem a dělali něco
na sloupech, co to bylo? Bylo jí odpovězeno, že plombovali pojistkové skříně po celé obci.
Paní Iveta Vlachová se zeptala, zda je k nahlédnutí PD na infrastrukturu mezi novou budou
MŠ a budovou ZŠ. Bylo jí odpovězeno, že PD ještě není.
Paní Krejčová připomněla, že jednou když se ptala na opravu ulice Výhon bylo jí odpovězeno,
že silnice je Krajská a že obec nemůže tuto silnici opravit. Ona se ale dívala na katastr a tam
je napsáno, že je obecní. Bylo jí vysvětleno, že pozemek, je obecní, ale silnice jako stavba je
krajská.
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11) Závěr
Předsedající poděkoval za účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 20:40 hodin.

Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Miroslav Pražák

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

PhDr. Milan Tříska

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

Ing. Vítězslav Eliáš

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

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 1. 2014

Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční listina zastupitelů a hostů
Rozpočtové opatření č. 14/2013
Rozpočtové opatření č. 1/2014
Rozpočtové opatření č. 2/2014
Rozpočtové opatření č. 3/2014

6

