Zápis č. 11/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 25. 11. 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 18. 11. 2014 do 25. 11. 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 8 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. Stanislav Koukal a Ing. Radek Hůrka. 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.
Zastupitel Ing. Sedláček navrhnul doplnit jako bod č. 14) Zpráva o ekonomickém stavu obce
k 31.10.2014. , poté zastupitelé hlasovali o schválení programu tak, jak byl vyvěšen a doplněn.
Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Jednací řád Zastupitelstva obce Podolí
Rozšíření počtu členů finančního výboru
Volba zástupce obce do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a
Mohyla míru – Austerlitz o.p.s.
8. Školská rada ZŠ a MŠ Podolí
9. Závěrečný účet SVK Šlapanicko a Mikroregionu Roketnice za rok 2013
10. Převod pozemku parc. č. 776/8 od SÚS JMK
11. Smlouvy o zřízení věcného břemene
12. Výběr zhotovitele na realizaci projektu Revitalizace sídelní zeleně v k. ú.
Podolí u Brna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Přijetí dotace
Zpráva o ekonomickém stavu obce k 31. 10. 2014
Rozpočtová opatření
Plán činnosti zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018
Složení komisí rady
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení č. 1/11/2014
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce a doplněn.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 1/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

4) Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru o přednesení zprávy. Slova se ujal zastupitel
Ing. Sedláček. Sdělil všem přítomným, že nebyl splněn úkol o předání zprávy o stavu účtů k
31.10.2014, kdy starosta do 18. 11. měl zastupitelům předat stav všech účtů ke dni zvolení
nového zastupitelstva, všechny smlouvy, objednávky či jiné podklady, ze kterých vyplývá
jakékoliv finanční plnění obce. Dále na neveřejném zasedání zastupitelstva starosta navrhl, že
nám pošle „Směrnici k zadávání veřejných zakázek“, která také nebyla zaslána.
Bylo mu sděleno, že zpráva je bodem programu dnešního jednání.
5) Jednací řád zastupitelstva obce Podolí
Zastupitelstvo se dohodlo na úpravě jednacího řádu, která spočívá zejména ve změně formy
zápisu hlasování o jednotlivých usneseních na formu po jménech.
Ing. Sedláček navrhl, aby v jednacím řádu bylo v článku 2, který hovoří o podkladech pro
zastupitele, místo „stručný a výstižný popis řešené problematiky“ uvedeno, že zastupitelé
budou dostávat „kompletní dokumentaci a výstižný popis“ k jednotlivým bodům programu.
Starostou bylo argumentováno, že nelze předávat kompletní dokumentaci např. k projektům,
kdy je obec neobjednává i v elektronické podobě a vysokou administrativní zátěží, kterou
není schopen zvládnout. Po diskusi mezi zastupiteli a občany bylo do článku 2 doplněno
“včetně projednávaných smluv“.
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Návrh usnesení č. 2/11/2014
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Podolí s platností
okamžikem schválení.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 2/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

6) Rozšíření počtu členů finančního výboru
Člen zastupitelstva a předseda finančního výboru Ing. Petr Krejčí po dohodě požádal starostu
o zařazení tohoto bodu do jednání zastupitelstva obce. Navrhuje rozšířit finanční výbor na 5
členů z důvodů větší operativy při jeho činnosti.
Návrh usnesení č. 3/11/2014
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozšíření počtu členů finančního výboru, který bude 5
členný.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 2
Usnesení č. 3/11/2014 nebylo schváleno.

proti
zdržel se
proti
proti
proti
proti
Proti- 5

Zdrželi se- 1

7) Volba zástupce obce do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Mohyla
míru – Austerlitz o.p.s.
Obec Podolí je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Mohyla míru –
Austerlitz o.p.s. Podle § 84, odst. (2), písm. f) zákonu č. 128/2000 sb. o obcích deleguje
zastupitelstvo obce zástupce obce a jeho náhradníka na jednání valné hromady. Doposud
zastupoval obec starosta obce a místostarosta
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Návrh usnesení č. 4/11/2014
Zastupitelstvo obce Podolí deleguje jako zástupce obce na jednání valné hromady Svazku
obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. starostu Ing.
Vítězslava Eliáše a jeho náhradníka místostarostu Ing. Gabrielu Marciánovou.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 4/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

8) Školská rada ZŠ a MŠ Podolí
V souladu s §167 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovatel zřizuje školskou radu, zároveň
stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí
pedagogičtí pracovníci dané školy.
Dosud byla zřízena školská rada jako šesti členná.
Návrh usnesení č. 5/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Školskou radu příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Podolí a stanovuje její počet členů na šest.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 5/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

Zastupitel Ing. Sedláček se zeptal, proč se ve volebním řádu mluví jen o dvou třetinách
školské rady a není zmíněna třetina jmenovaná zřizovatelem. Bylo mu vysvětleno, že
volebním řádem se budou řídit zaměstnanci školy a rodiče dětí při volbě na společné schůzce.
Zbylou třetinu jmenuje zastupitelstvo, proto v jednacím řádu není. Ing. Sedláček požádal o
doplnění bodu 2.1.1 ......“a třetinu jmenuje zřizovatel“ tak, aby bylo z jednacího řádu zřejmé
složení Rady. Dále Ing. Sedláček navrhnul doplnit nový bod 2.1.5 „Jmenování školské rady
probíhá hlasováním ZO“ a v bodě 2.1.10 opravit volební období na 4 roky, kdy starosta
v úvodu o 4 letech hovořil.
Pozn. mimo zasedání: Předsedající mylně informoval o 4 letém funkčním období školské rady.
Dle §167 odst 6 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
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jiném vzdělávání (školský zákon) je funkční období členů školské rady tři roky. Proto nebylo
ve volebním řádu opraveno na 4 roky.
Návrh usnesení č. 6/11/2014
Zastupitelstvo obce vydává Volební řád pro volbu členů Školské rady Základní školy a
Mateřské školy Podolí, příspěvkové organizace, zřizované Obcí Podolí tak jak byl doplněn a
upraven.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 6/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

Předsedající vyzval zastupitele k předložení návrhů na členy jedné třetiny školské rady ZŠ a
MŠ Podolí.
Ing. Sedláček navrhnul Ing. Petra Krejčího, s odůvodněním, že jako jediný zastupitel pracuje
ve školství, má vysokoškolské vzdělání a má o funkci zájem.
Ing. Marciánová navrhla Mgr. Richterovou a Ctirada Šebestu. Ing. Sedláček se zeptal, co dělá
pan Šebesta ve školství. Bylo mu odpovězeno, že nepracuje ve školství, ale že ve školské radě
již byl.
Návrh usnesení č. 7/11/2014
Zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Petra Krejčího jako člena školské rady Základní školy a
Mateřské školy Podolí, příspěvkové organizace, zřizované Obcí Podolí.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 4
Usnesení č. 7/11/2014 nebylo schváleno.

proti

proti
proti

Proti- 3

zdržel se
Zdrželi se- 1

Návrh usnesení č. 8/11/2014
Zastupitelstvo obce jmenuje Mgr. Hanu Richterovou jako členku školské rady Základní školy
a Mateřské školy Podolí, příspěvkové organizace, zřizované Obcí Podolí.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný

pro
pro
pro
pro
pro
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Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 8/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

Návrh usnesení č. 9/11/2014
Zastupitelstvo obce jmenuje Ctirada Šebestu jako člena školské rady Základní školy a
Mateřské školy Podolí, příspěvkové organizace, zřizované Obcí Podolí.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Usnesení č. 9/11/2014 bylo schváleno.

proti
Proti- 1

Zdrželi se- 0

9) Závěrečný účet SVK Šlapanicko a Mikroregionu Roketnice za rok 2013
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Mikroregion Roketnice, jichž je obec
Podolí členem, zveřejnily a schválily svoje Závěrečné účty za rok 2013. Jejich návrhy byly
zveřejněné na úřední desce obce Podolí v květnu roku 2014, viz archiv úřední desky obce
Podolí. Zastupitelstvo členských obcí se s nimi seznamuje a bere je na vědomí.
Byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se, nikdo toho nevyužil.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet SVK Šlapanicko a Mikroregionu
Roketnice za rok 2013.
10) Převod pozemku parc.č. 776/8 od SÚS JMK
V souladu s ujednáním čl. V. odst. 3 Smlouvy o právu provést stavbu, uzavřené mezi obcí
Podolí a Jihomoravským krajem, obec Podolí požádala o bezúplatný převod pozemku parc.č.
776/8 odděleného GP 824-245/2014, v k.ú. Podolí u Brna, na němž je zbudován chodník u
nové mateřské školky.
Majetkový odbor připravuje darovací smlouvu avšak v souladu s §85 odst. a) zákona
128/2000 Sb. o nabytí nemovitých věcí rozhoduje zastupitelstvo obce.
Návrh usnesení č. 10/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí nemovitosti od Jihomoravského kraje, konkrétně
pozemku parc.č. 776/8 o výměře 195m2, v k.ú. Podolí u Brna, odděleného GP 824-245/2014,
na němž je zbudován chodník u nové mateřské školky.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal

pro
pro
pro
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Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 10/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

11) Smlouvy o zřízení věcného břemene
a) Smlouva o zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrských sítí a služebnosti
stezky a cesty
V souladu uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení
vodovodní přípojky, splaškové kanalizace a přípojky nízkého napětí uzavřené s Markem
Vlachem dne 13.6.2013 byla zpracována a vzájemně odsouhlasena Smlouva o zřízení
věcných břemen – služebnosti inženýrských sítí a služebnosti stezky a cesty na pozemcích
parc. č. 21/1, 21/3 a 21/5 zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Podolí u Brna, vymezených
geometrickým plánem. Nově přeložené přípojky inženýrských sítí (vodovodní přípojky a
přípojky nízkého napětí) byly převedeny do majetku Marka Vlacha smlouvou uzavřenou dne
14.10.2014.
Návrh usnesení č. 11/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrských
sítí a služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc. č. 21/1, 21/3 a 21/5 zapsaných na LV č.
10001 pro k.ú. Podolí u Brna, dle vzájemně odsouhlaseného vymezení, mezi obcí Podolí jako
subjektem povinným a Markem Vlachem jako oprávněným, a to bezúplatně.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 11/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

b) Smlouva o zřízení věcných břemen
V souladu uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
RWE GasNet, s.r.o., předkládá tato návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
podle § 59 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti provozování plynárenského
zařízení „STL plynovod a plynovodní přípojky, lokalita Nad Výhonem III. etapa, k.ú. Podolí
u Brna, č. stavby 8800074591“ na pozemcích parc.č. 945/15, 945/49, 945/119, 945/121 a
945/126 zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Podolí u Brna a vstupu na tyto pozemky. Rozsah
věcného břemene je stanoven geometrickým plánem č. 817-64/2014 ze dne 28.7.2014 a
zřizuje se za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH
Návrh usnesení č. 12/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti provozování
plynárenského zařízení „STL plynovod a plynovodní přípojky, lokalita Nad Výhonem III.
etapa, k.ú. Podolí u Brna, č. stavby 8800074591“ na pozemcích parc.č. 945/15, 945/49,
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945/119, 945/121 a 945/126 zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Podolí u Brna a vstupu na
tyto pozemky, vymezených geometrickým plánem č. 817-64/2014 ze dne 28.7.2014 mezi
obcí Podolí jako subjektem povinným a GasNet, s.r.o.jako oprávněným, a to za jednorázovou
úplatu 500 Kč bez DPH.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 12/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

12) Výběr zhotovitele na realizaci projektu Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u
Brna
Dne 12.9.2014 byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele „Revitalizace sídelní zeleně v k.ú.
Podolí u Brna“, skládající se z objektů Přírodní zahrada u DPS, Loučka a Zeliska – obnova
stromořadí kolem polní cesty. Na projekt byla SFŽP ČR schválena dotace ve výši 80%
uznatelných nákladů. V souladu s podmínkami SFŽP byli vyzváni k podání nabídky 3
potencionální uchazeči. V tomto kole výzvy podal nabídku jediný uchazeč Kaisler s.r.o.,
proto v souladu s podmínkami SFŽP zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky.
Dne 6.10.2014 byla vypsána opakovaná veřejná zakázka na zhotovitele „Revitalizace sídelní
zeleně v k.ú. Podolí u Brna“, v souladu s podmínkami SFŽP byli vyzváni k podání nabídky 3
jiní uchazeči. Ve stanovené lhůtě podal opět nabídku jediný uchazeč Kaisler s.r.o. V souladu
s podmínkami SFŽP zadavatel může u opakované výzvy uzavřít smlouvu s tímto uchazečem,
pokud jeho nabídka je přijatelná a cena za dílo není vyšší, než cena v místě obvyklá. Komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek se shodla, že nabídka tohoto uchazeče je přijatelná a
nabídnutá cena za dílo 797 342,04 včetně DPH je nižší než cena projektovaná i očekávaná
cena uvedená ve výzvě.
Ing. Sedláček sdělil, že nemůže souhlasit s výběrovým řízením, kdy na zakázku v hodnotě
přesahující ¾ miliónů Kč jsou osloveny pouhé čtyři firmy s tím, že v soukromém sektoru je
toto naprosto nepřípustné. Na Ing. Sedláčka to dle jeho názoru působí dojmem, že si předem
vybraná firma měla dodat pouze „křoví“, které nepodá nabídku. Dále Ing. Sedláček sdělil, že
jako zastupitel nemůže souhlasit s tím, že má odsouhlasit výběr firmy a není seznámen
s rozsahem prací, položkovým rozpočtem a podmínkami spolupráce. To je z pohledu Ing.
Sedláčka zcela nepřijatelné, aby byl postaven před takový způsob rozhodování.
Dále mu připadá zvláštní, že v obou kolech výběrového řízení vyhrála firma, která nebyla ve
výběrových řízeních oslovena a je zvláštní, že žádná jiná firma nabídku nepodala. Starosta
reagoval, že vybraná firma vstoupila do otevřeného výběrového řízení. Ostatní firmy byly
obvolány a nepodaly nabídku, protože nebyly schopny splnit referneční realizace vrbových
prvků, které byly podmínkou výběrového řízení.
Návrh usnesení č. 13/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí přidělit veřejnou zakázku na „Revitalizace sídelní
zeleně v k.ú. Podolí u Brna“ uchazeči Kaisler s.r.o., se sídlem Měřičkova 48, 621 00 Brno,
IČO: 25523406 za nabídkovou cenu 797 342,04 včetně DPH.
Ing. Vítězslav Eliáš

pro
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Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 13/11/2014 bylo schváleno.

zdržel se

proti
Proti- 1

Zdrželi se- 1

13) Přijetí dotace
Zastupitelstvo JMK schválilo poskytnutí dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
„Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014“, konkrétně na výdaje na
odbornou přípravu ve výši 7.200,- Kč. Prostředky z dotace je lze čerpat do 31.12.2014 a do
15.1.2015 má příjemce povinnost předložit poskytovateli finanční vyúčtování dotace.
Návrh usnesení č. 14/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje příjem dotace od JMK na „Výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDH obce na rok 2014“ ve výši 7.200,- Kč.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 14/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- O

14) Zpráva o ekonomickém stavu obce k 31.10.2014
Předsedající podrobně seznámil přítomné zastupitele i občany s ekonomickým stavem obce k
31. 10. 2014.
Ing. Sedláček namítal, že přehled není úplný, že na ustavujícím zasedání zastupitelstvo byl
požadavek na stav všech účtů ke dni zvolení nového zastupitelstva, všechny smlouvy,
objednávky či jiné podklady, ze kterých vyplývá jakékoliv finanční plnění obce. Tento úkal
starosta přijal a slíbil předání do 18. 11. 2014. . Ing. Koukal prohlásil, že pro něj je takto
sestavená zpráva dostačující.
Paní Krejčová se poté zeptala, proč jsme měli v předvolebním letáku napsáno, konkrétně paní
Marciánová ve svém medailonku, že jsme vyvedli obec z dluhů, když nyní jsme ve zprávě
uvedli, že obec má úvěr na 12.000.000,- a zbylá částka na úvěrech obce za sportovní halu a za
DPSku je 13.000.000,-. Bylo jí odpovězeno, že vyvést z dluhů neznamená oddlužnit. Navíc
není na místě probírat předvolební letáky.
15) Rozpočtové opatření
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RO 10/2014
V souladu s pověřením ZO starosta provedl rozpočtové opatření č. 10/2014, které souvisí s
příjmem dotace a náklady na společné volby do zastupitelstev obcí a senátu ČR. Je přílohou č.
1 zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření 10/2014 na straně příjmů
částku: 26.000,- Kč a na straně výdajů částku: 27.500,- Kč, které je přílohou č. 1 tohoto
zápisu.
RO 11/2014
Podrobné seznámení s položkami RO 11/2014, které je přílohou č. 2 zápisu
Ing. Sedláček upozornil, že v rozpočtovém opatření je částka na přesun sběrného dvora a
nikdo ze zastupitelů nebyl seznámen s podmínkami smlouvy, výběrovým řízením ani
s vítěznou firmou. Dle Ing. Sedláčka opět nebyly předloženy podklady pro hlasování.
Pan starosta odvětil, že toto chtěl následně řešit v bodu Různé.
Návrh usnesení č. 15/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 11/2014, na straně příjmů částku: 95.000,- Kč a na straně
výdajů částku: 687.900,- Kč, které je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 15/11/2014 bylo schváleno.

zdržel se

zdržel se
Proti- 0

Zdrželi se- 2

16) Plán činnosti zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018
Členové zastupitelstva se rozhodli sestavit Plán činnosti na začínající volební období 2014 –
2018. Plán je průnikem volebních programů jednotlivých uskupení zvolených do
zastupitelstva obce, který byl zpracován na pracovní poradě všech členů zastupitelstva.
Ing. Sedláček doplnil, že se vytratil úkol „Zveřejňování smluv a objednávek přesahující výši
20.000,-Kč vč. DPH“, který byl také dohodnut.
Návrh usnesení č. 16/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán činnosti Zastupitelstva obce Podolí na volební období
2014 – 2018 tak, jak byl doplněn.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
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Jiří Sýkora
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 16/11/2014 bylo schváleno.

Proti- 0

Zdrželi se- 0

17) Složení komisí rady
V souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2, písm. h) a odst. 4 zákona 128/2000 S. o obcích
starosta informoval o zřízení komisí a jmenování jejich předsedů a členů, viz. příloha č. 3
zápisu.
Současně vyzval ostatní členy zastupitelstva k navržení dalších členů komisí. Návrhy budou
směrovány na předsedy komisí a na základě jejich doporučení starosta jmenuje další členy
komisí.
Ing. Sedláček sdělil, že platila povolební dohoda zastupitelů, kdy se komise budou řešit
veřejně. Následně pan starosta komise jmenoval přímo bez jednání dne 18. 11. 2014. Dohoda
tedy nebyla dodržena. Nicméně souhlasil, že má pan starosta právo takto učinit a očekává, že
pan starosta bude plně odpovědný za chod jím jmenovaných komisí. Dále Ing. Sedláček
upozornil na skutečnost, že při hlasování o počtu členů zastupitelů pro toto volební období a
zániku Rady obce při počtu devíti zastupitelů, starosta deklaroval, že se v Podolí řeší témata
veřejně a nebude přebírat pravomoci Rady. Dle Ing. Sedláčka tento slib rovněž nebyl dodržen.
Pan Mrázek se zeptal, proč nezřizujeme komisi bezpečnosti, když jsme bezpečnost v obci
měli všichni v předvolebních letácích.
K diskusi na toto téma se přidali i další občané, byly diskutovány dva návrhy – zřízení
samostatné komise bezpečnosti nebo přiřazení této činnost a rozšíření jiné již zřízené komise.
Poté starosta souhlasil se zřízením komise bezpečnosti jedním z navržených způsobů a vyzval
občany i zastupitele k návrhům na její obsazení.
18) Různé
 kulturní vánoční akce: 28.11. Napoleonské ohně na Žuráni
30.11. Rozsvícení vánočního stromu a jarmark
21.12. Vánoční koncert v sokolovně
 Zastupitel Ing. Sedláček upozornil, aby se v zápise a na webových stránkách obce
objevily nově zřízené emailové adresy zastupitelů tak, aby mohli občané přímo oslovit
zastupitele:
starosta@podoliubrna.cz – Ing. Vítězslav Eliáš
mistostarosta@podoliubrna.cz – Ing. Gabriela Marciánová
rovny@podoliubrna.cz – Ing. Petr Rovný
koukal@podoliurna.cz – Ing. Stanislav Koukal
rupp@podoliubrna.cz – Mgr. Jan Rupp
sykora@podoliubrna.cz – Jiří Sýkora
hurka@podolibrna.cz – Ing. Radek Hůrka
krejci@podoliubrna.cz – Ing. Petr Krejčí PhD.
sedlacek@podoliubrna.cz – Ing. Ivo Sedláček
Dále navrhl, aby byla sportovní hala o svátcích otevřena a bylo umožněno sportování
veřejnosti. Ing. Marciánová reagovala, že zaměstnanci si vybírají dovolenou. Ing. Sedláček
odvětil, že sportovní hala tu není pro zaměstnance, ale pro veřejnost.
Dále Ing. Sedláček navrhl, aby byl zvážen rezervační systém, který by umožnil zálohově
platit za kurty a kurty si rezervovat tak, aby v případě objednávky byla nutná záloha a ta
propadla obci v případě neúčasti. Ing. Sedláček od tohoto kroku očekává lepší využití haly a
zlepšení ekonomiky.
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18) Diskuse
Pan Mrázek se ohradil k fungování kontrolního výboru, jehož je členem. Na začátku dnešního
jednání zastupitelstva předsedající vyzval předsedu KV k přednesení kontroly, slova se ujal
zastupitel Sedláček, který zprávu přednesl. Pan Mrázek přitom nebyl do dnešního dne pozván
k jednání KV.
Pan Sedláček na to odpověděl, že tu zprávu přednášel jako zastupitel nikoli jako člen
kontrolního výboru s tím, že kontrolní výbor se skutečně nesešel a omluvil se za případné
nedorozumění.
Zastupitel Mgr. Jan Rupp vyzval zastupitele, aby zvážili pokračování dobrého příkladu
bývalého zastupitele PhDr. Třísky, který pravidelně přispíval do Podolského nadačního fondu.
Nejen díky tomu, mohl PNF přispět na nemalé množství kulturních akcí konaných v naší obci.
Pan Vránek sdělil všem přítomným, že společnost Renocar financuje zřízení travnatého hřiště
pro veřejnost, obec by měla opravit meliorace pod sportovištěmi a osadit hřiště herními prvky.
Zastupitel Jiří Sýkora k tomu řekl, že oslovil firmu, která ty meliorace dělala, aby navrhli jaké
bude nevhodnější řešení.
Pan Kučera vystoupil se svým příspěvkem ohledně hluku ze sportovní haly při pořádání
velkých akcí typu Aerobic Zumba, dále velké množství parkujících aut na trávníku, na
chodníku. Také se mu nelíbí, že před pomníkem 2. světové války parkují nákladní auta s
všemožným nákladem a vyzýval k účinné kontrole dodržování vyhlášky o pořádku a čistotě
případně vytvoření potřebných donucovacích nástrojů zejména směrem k venčení psů na
veřejných prostranstvích.
Paní Vlachová se zeptala, kdy bude vyúčtování energií v DPSce. Bylo jí odpovězeno, že
došlo ke zdržení na straně dodavatele energií, nicméně vyúčtování bude nejpozději do 14 dnů.
19) Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 22:15 hodin.

Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Stanislav Koukal

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

Ing. Radek Hůrka

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

Ing. Vítězslav Eliáš

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

Zápis byl vyhotoven dne 9.11. 2014

Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.

RO 1O/2014
RO 11/2014
Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
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