Zápis č. 12/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 16. 12. 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 9. 12. 2014 do 16. 12. 2014, současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce.
Zápis z minulého zasedání nebyl pořízen, Ing. Radek Hůrka, ověřovatel zápisu, ho nepodepsal, z
důvodů uvedených v příloze tohoto zápisu. Projednání námitek je bodem dnešního programu.
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. Gabrielu Marciánovou. Jako ověřovatelé byli jmenováni
Ing. Petr Krejčí PhD. a Mgr. Jan Rupp. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
Předsedající dále oznámil, že bude prováděn elektronický zvukový 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. Ing. Ivo Sedláček apeloval
na starostu obce, aby materiály k jednotlivým bodům zasedání byly zastupitelům zasílány dle
jednacího řádu 7 dní předem, zastupitelé se tak budou moci dostatečně připravit. Poté zastupitelé
hlasovali o schválení programu tak, jak byl vyvěšen.
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18. Diskuse
19. Závěr
Návrh usnesení č. 1/12/2014
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen na úřední
desce.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1/12/2014 bylo schváleno.

Pro- 7

Proti- 0

Zdrželi se- 0

4) Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru Ing. Radka Hůrku o přednesení zprávy. Předseda KV
přednesl zprávu, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a jeho doporučení.
Před dalším bodem přišel zastupitel Ing. Stanislav Koukal, zastupitelé od této chvíle hlasovali v počtu
8.
5) Projednání námitek k zápisu z posledního zasedání ZO
Zápis z posledního zasedání nebyl dle zákona pořízen. Člen zastupitelstva Ing. Sedláček doplnil návrh
zápisu dle jeho úsudku o podstatné skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá. Na základě tohoto
doplnění se strhla e-mailová diskuse o konkrétní podobě tohoto i dalších zápisů, kdy oba ověřovatelé
připustili verzi Ing. Ivo Sedláčka. Starosta připomněl, že na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo
Jednací řád zastupitelstva obce Podolí, ve kterém se k obsahu zápisu mimo jiné praví.
V zápise se uvádí:
 z rozpravy jen ty podstatné skutečnosti a stanoviska občanů, které měly vazbu na konkrétní
řešení projednávaného bodu, a to formou stručnou a výstižnou
 jiné podstatné skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv přítomný člen zastupitelstva
Podle § 95 odst. 2 zákona o obcích je nutno pořídit zápis ze zasedání zastupitelstva obce do 10 dnů po
skončení zasedání. Za pořízený zápis se považuje takový, pod kterým jsou podepsáni starosta (příp.
místostarosta) a určení ověřovatelé. V případě, že kdokoli z osob majících podepsat předložený návrh
zápisu (zpravidla ověřovatel) odmítne zápis podepsat a není tak dodržena zákonem stanovená lhůta 10
dnů na vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, jde o porušení § 95 odst. 1 zákona o obcích.
V takovém případě by bylo vhodné, aby k předloženému návrhu zápisu (za který odpovídá určený či
zvolený zapisovatel) byly přiloženy výhrady osoby mající podepsat zápis včetně uvedení důvodů, pro
které odmítla návrh zápisu podepsat.
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Bude-li ověřovatelem člen zastupitelstva, pak takovéto výhrady je nutné chápat jako námitky člena
zastupitelstva a jako takové je vyřídit v režimu § 95 odst. 2 zákona o obcích. Proto je nutné o této
skutečnosti informovat zastupitelstvo na nejbližším následujícím zasedání, kdy o těchto výhradách
rozhodne s konečnou platností právě toto nejbližší zasedání zastupitelstva obce – tj. svým usnesením
rozhodne o tom, zda výhrady jsou důvodné (pak bude potřebné upravit návrh zápisu) či nejsou
důvodné – kdy pořízený zápis odpovídá průběhu předchozího zasedání zastupitelstva obce (v tom
případě je nedostatek podpisu osoby mající podepsat zápis zhojen usnesením zastupitelstva obce, které
jakožto relevantní právní úkon je způsobilé nahradit podpis příslušné osoby, neboť stejně jako tento
podpis představuje i rozhodnutí zastupitelstva autoritativní ověření správnosti obsahu zápisu).
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby se k podaným námitkám vyjádřili. K řešenému problému
se strhla široká diskuze, při které zastupitelé i občané vyjadřovali své názory k vyhotovení zápisu jako
stručného a výstižného popisu průběhu jednání nebo k podrobnějšímu zápisu, kde se do menších
detailů uvede každý příspěvek. Na základě diskuze se zastupitelé dohodli na postupu při pořízení
zápisu ze zasedání zastupitelstva. Zapisovatel(ka) pořídí do tří dnů od konání zastupitelstva zápis ve
stručné podobě, který rozešle jednotlivým zastupitelům k připomínkám. Zastupitelé do tří dnů zašlou
své připomínky a návrhy na doplnění zápisu o, z jejich pohledu, podstatné skutečnosti, které zazněli
během zasedání zastupitelstva. K zápisu se dále budou vyjadřovat jen ověřovatelé tak, aby byl zápis
ověřen a zveřejněn v zákonné lhůtě deseti dnů od zasedání zastupitelstva.
Po té hlasovali zastupitelé o návrhu následujícího usnesení.
Návrh usnesení č. 2/12/2014
Zastupitelstvo obce Podolí shledává v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích námitky člena
zastupitelstva Ing. Sedláčka k zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí ze dne 25. 11. 2014 jako
důvodné a ukládá starostovi návrh zápisu upravit.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
pro
V této chvíli vstoupil předsedající do hlasování a znova otevřel rozpravu ohledně ověření zápisu z
minulého zasedání, protože pouze 4 zastupitelé hlasovali pro, zápis by tudíž nebyl ověřen.
Slovo si vzal zastupitel Ing. Stanislav Koukal a apeloval na ověření doplněného zápisu zastupitelem
Ing. Ivo Sedláčkem. Zastupitelé tedy ještě jednou hlasovali o výše uvedeném usnesení.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček

pro
pro
pro
pro
zdržel se
zdržel se
pro
pro

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2/12/2014 bylo schváleno.
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Pro- 6

Proti- 0

Zdrželi se- 2

6) Volba zástupce obce do Mikroregionu Roketnice
Obec Podolí je členem Mikroregionu Roketnice. Stejně tak jako na minulém zasedání do Svazku obcí
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. je třeba podle § 84, odst. (2),
písm. f) zákonu č. 128/2000 sb. o obcích a delegovat zástupce obce a jeho náhradníka na jednání valné
hromady. Stejně jako ve jmenovaných dvou sdruženích doposud zastupoval obec starosta obce a
místostarosta.
Návrh usnesení č. 3/12/2014
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje jako zástupce obce na jednání Mikroregionu Roketnice starostu
Ing. Vítězslava Eliáše a jeho náhradníka místostarostu Ing. Gabrielu Marciánovou.
Hlasování:
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3/12/2014 bylo schváleno.

Pro- 8

Proti- 0

Zdrželi se- 0

7) Obecně závazná vyhláška obce 3/2013 o místním poplatku (za odpad)
V souladu s volebními programy se zastupitelstvo shodlo na zrušení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Původně mělo záměr ponechat poplatek poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 b) fyzické osobě, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k
pobytu žádná fyzická osoba jako motivační parametr pro přihlášení se k trvalému pobytu v obci.
Znění obecně závazných vyhlášek podléhá posouzení Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV.
Po písemné i ústní konzultaci s tímto odborem by takto upravená vyhláška byla posouzena jako
diskriminační a obci by byl dán příkaz ke zrušení této vyhlášky.
Proto byla zastupitelstvu předložena vyhláška č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Ing. Ivo Sedláček upozornil na to, že hlasujeme pouze zrušující vyhlášku, ale dle zákona obec musí
v obecně závazné vyhlášce provést rozúčtování nákladů a zeptal se, zda nedojde k porušení zákona.
Starosta odvětil, že tuto záležitost konzultoval a je v pořádku. Dále Ing. Sedláček upozornil, že
zrušením vyhlášky může dojít k nadužívání služby, kdy není stanoven limit na počet popelnic.
Zastupitelé se shodli na tom, že do příštího zasedání připraví vyhlášku, která bude upravovat
podmínky sběru odpadů nediskriminačním a motivujícím způsobem.
Ing. Hůrka upozornil na skutečnost, že zrušení poplatků způsobí výpadek v rozpočtu ve výši cca 1 mil
Kč ročně s postupným dalším nárůstem ceny za provoz celého odpadového systému. Sdělil, že
považuje tento návrh v současné rozpočtové situaci za nevhodný. Zdůraznil zadlužení obce, splátky
úvěrů, havarijní stavy chodníků a komunikací a navrhl odložit hlasování o zrušení této vyhlášky na
dobu, kdy na to bude mít obec v rozpočtu dostatek prostředků.
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Návrh usnesení č. 4/12/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
proti
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4/12/2014 bylo schváleno.

Pro- 7

Proti- 1

Zdrželi se- 0

8) Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Předsedající předložil zastupitelstvu aktualizovaný návrh Směrnice o zadávání zakázek malého
rozsahu, který byl aktualizován ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění a dohod zastupitelstva. Jsou doplněny povinnosti, zveřejňovat veřejné zakázky 2. a 3. kategorie
na webu obce a také smlouvy a objednávky nad 20.000 Kč. Ing. Petr Krejčí PhD. upozornil, že byly
zaslány dvě verze a není zřejmé, o které se bude hlasovat, protože zastupitel Ing. Ivo Sedláček zaslal
zastupitelům svoje úpravy ve směrnici. Ing Stanislav Koukal upozornil, že ve verzi Ing. Sedláčka je
nevhodně řešena kategorie nejnižších zakázek, kdy by museli být osloveni minimálně tři uchazeči i na
stokorunové položky. Bylo navrženo, že vzhledem k nedostatečné době na přípravu a prostudování
úprav pana Sedláčka se hlasování v tomto bodu neuskuteční, návrh bude dopracován a přesunut na
příští jednání zastupitelstva. Oba dva návrhy jsou přiloženy k zápisu pro vyjádření veřejnosti jako
příloha č 4.
9) Dodatek č. 8 ke smlouvě o úvěru 375-07-LCD
Česká spořitelna předkládá obci dodatek k úvěrové smlouvě na základě zaplacení povinných splátek
mimořádných splátek v roce 2014, a to 500.000 Kč za prodej pozemků pod dálnicí z r. 2010 a
1.692.000 Kč za prodej Ekodomu 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 ČS provedena jen za úvěr na halu, kde byla zůstatková částka ke
splacení vyšší, a tudíž ve vztahu k výši úroků bylo její započtení výhodnější pro obec. Dodatkem č. 7
byla povinnost mimořádných splátek z prodeje obecního majetku zrušena, poslední mimořádná splátka
500.000 Kč za prodej pozemků pod dálnicí z r. 2010 je v roce 2015. Ukončení splácení úvěru je dle
splátkového kalendáře květen 2022. Úvěrová smlouva na úvěr na financování stavby DPS se nemění.
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Návrh usnesení č. 5/12/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o úvěru 375-07-LCD ze dne 20.3.2007 na
sportovní halu.
Hlasování:
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5/12/2014 bylo schváleno.

Pro- 8

Proti- 0

Zdrželi se- 0

10) Smlouva o dílo „Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u Brna“
Na základě schválení výběru zhotovitele „Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u Brna“ byl
dopracován předložený návrh smlouvy o dílo, který byl rozšířen v článku VII. Práva a povinnosti
smluvních stran o kontrolní mechanismy a termín zahájení prací byl opraven na leden 2015.
Slova se ujal zastupitel pan Ing. Petr Krejčí PhD., kdy uvedl, že takto předloženou smlouvu nelze
podepsat, protože obsahuje závažné nedostatky. Zejména se jedná o skutečnost, že jsou špatně
uvedeny ceny s a bez DPH, smlouva na jedné straně hovoří o splatnosti po předání díla a dále o
měsíční fakturaci. Dále je ve smlouvě uveden na jedné straně zhotovitel, dále dodavatel, ale také
uchazeč. Slova se ujal Ing. Ivo Sedláček, kdy doplnil, že smlouva se dále odkazuje na nabídku z 1.
kola výběrového řízení, které bylo zrušeno, nejsou definovány stavební objekty, byť na ně smlouva
odkazuje, jsou uvedeny nižší sankce, než je zákonně umožněno a odkazují se na dodržení termínu,
který není definován. Dále uvedl, že přílohou není položkový rozpočet, kdy je obsah naprosto zásadní,
protože nabídka zhotovitele vypršela včera.
Zastupitelé se shodli, že hlasování o smlouvě bude přeloženo na příští zasedání.
11) Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce byl sestaven na základě platných smluv a vývoje a skutečnosti rozpočtu minulého roku.
Na jeho sestavení se podíleli zaměstnanci OÚ, vedení obce a členové zastupitelstva obce.
Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu, kde nebyly navrženy žádné investiční výdaje, byly doplněny
výdaje na přípravu investic dle schváleného plánu činnosti.
Předsedající seznámil přítomné se změnami a s jednotlivými paragrafy. Pan Čandrla upozornil na
žádost hasičského sboru o 1 mil Kč na opravu zbrojnice a vybudování zázemí. Pan starosta mu
odpověděl, že je vyčleněna částka na zpracování PD. Pan Čandrla reagoval, že PD zajistí hasičský sbor
svými silami cestou dotace a že je možné, že v příštím roce bude možno získat dotaci i na rekonstrukci
s tím, že budou potřeba obecní prostředky. Pan Čandrla byl ujištěn, že rozpočet obsahuje množství
stavebních prací, ze kterých by se v případě potřeby prostředky dislokovaly.
Zastupitel Ing. Petr Krejčí upozornil, na základě uvedených příjmů a výdajů souvisejících s provozem
sportovní haly, že obec halu ročně dotuje částkou cca 400.000,- Kč. Dále upozornil, že náklady na
provoz haly meziročně rostou, zatímco příjmy z pronájmu klesají. Zastupitelé se dohodli na nutnosti
řešení problémů spojených s provozem a financováním sportovní haly.
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Návrh usnesení č. 6/12/2014
Rozpočet obce pro rok 2015 v členění na paragrafy, příjmy: 17 606 500,-, výdaje: 16 453 000,-,
splátky: 2 413 400,-, který je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Hlasování:
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6/12/2014 bylo schváleno.

Pro- 8

Proti- 0

Zdrželi se- 0

12) Rozpočtový výhled 2016 – 2022
Obec má povinnost sestavit a schválit rozpočtový výhled obce na dobu do konce splácení úvěrů, tedy
do roku 2022. Rozpočtový výhled vychází ze skutečnosti roku 2014, vývoje minulých roků, návrhu
rozpočtu 2015, plnění smluvních závazků obce.
V roce 2015 je poslední mimořádná splátka 500.000 Kč za prodej pozemků pod dálnicí z r. 2010, v
roce 2016 je poslední splátka za kanalizaci ve výši 1.729.700 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtový výhled na roky 2016 až 2022, který je přílohou
tohoto zápisu.
13) Rozpočtové opatření
Podrobné seznámení s položkami RO 12/2014, které je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 7/12/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 12/2014, na straně příjmů částku: 1.081.100,- Kč a na straně výdajů
částku: 103.900,- Kč, které je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Hlasování:
.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7/12/2014 bylo schváleno.
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Pro- 8

Proti- 0

Zdrželi se- O

Předsedající seznámil přítomné s nutností provedení konečných rozpočtových úprav v souvislosti s
koncem roku, kdy rozdíly mezi skutečností a rozpočtem v jednotlivých paragrafech nesmějí překročit
100% třeba jen o 0,1%, a které má za účel upravit konečné položky rozpočtu na skutečnost –
neuskutečněné plánované výdaje odečíst tak, aby se skutečné čerpání blížilo zdola 100%. Na základě
toho požádal zastupitelstvo o pověření provedením posledního rozpočtového opatření v tomto roce.
Návrh usnesení č. 8/12/2014
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu provedením posledního rozpočtového opatření č. 13/2014.
Hlasování:
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8/12/2014 bylo schváleno.

Pro- 8

Proti- 0

Zdrželi se- O

Ing. Sedláček se zeptal, jak bude řešena situace v případě, že do konce roku nebude dotace připsána na
účet a skončí platnost překlenovacího úvěru. Pan starosta odvětil, že podle úvěrové smlouvy máme do
31.12.2014 zaplatit splátku 11.255.000 Kč a do konce 2015 částku 745.000 Kč, pokud by byl vyčerpán
celý úvěr. S Českou spořitelnou je dohoda o vypracování dodatku ke smlouvě o změně termínu splátek
pro případ, že bychom dotaci do konce roku neobdrželi. Ing. Sedláček reagoval, že dodatek by měl být
schválen před vypršením stávající smlouvy. Pan starosta odvětil, že Česká spořitelna dodatek nestihla
připravit včas.
V RO 12/2014 je ve financování přidána částka splátky dle aktuálního splátkového kalendáře, kterou
jsme v rozpočtu zatím neměli. Čerpání úvěru je poníženo o nevyčerpaných 170.600 Kč.
Pro případ, že nebude dotace vyplacena do konce roku, navrhnul předsedající ZO, aby ho pověřilo
provedením účelového rozpočtového opatření směřujícího k přijetí dotace na MŠ a úhradě splátky
v době do zasedání na konci ledna 2015.
Návrh usnesení č. 9/12/2014
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu provedením účelového rozpočtového opatření č. 1/2015
směřujícího k přijetí dotace z ROP JV na stavbu MŠ a úhradě splátky v době do zasedání na konci
ledna 2015.
Hlasování:
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 9/12/2014 bylo schváleno.
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Pro- 8

Proti- 0

Zdrželi se- O

14) Plán inventarizace
Plán inventarizace k 31.12.2014 sestavuje starosta a jmenuje členy inventarizačních komisí. Všichni
členové budou s plánem seznámeni a budou jim předány jmenovací listiny a sestavy k provedení
inventarizace.
Zastupitel Ing. Ivo Sedláček požádal o jmenování do inventarizační komise, která bude provádět
inventarizaci sportovní haly.
15) Různé
-

kulturní vánoční akce: 21.12. Vánoční koncert Ladi Kerndla v sokolovně
18.12. Předštědrovečerní setkání se seniory
19.12. Rozdávání Betlémského světla
4.1. Tříkrálová sbírka

-

vodné a stočné na rok 2015, kdy stočné zůstává na stávající ceně a vodné se zvyšuje o
1,56,-Kč/m³.
plán zasedání ZO jako letos, každé poslední úterý v měsíci
uzávěrka zpravodaje bude 27.1.2015
proběhne tříkrálová sbírka dne 4.1.2015
volební období školské rady upraveno na 3 roky

-

Návrh usnesení č. 10/12/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu volebního řádu pro volbu školské rady ZŠ a MŠ Podolí v bodě
2.2.10 „....funkční období členů školské rady je 3 roky“.
Hlasování:
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 10/12/2014 bylo schváleno.

Pro- 8

Proti- 0

Zdrželi se- O

16) Diskuse
Zastupitel Ing. Petr Krejčí požádal o aktualizaci webových stránek obce a upozornil na propadený
odvodňovací kanál u sportovní haly.
Bylo mu odpovězeno, že náprava bude sjednána co možná nejdříve.
Zastupitel Ing. Ivo Sedláček se zeptal, jak to dopadlo s otevřením haly mezi svátky. Bylo mu
odpovězeno, že po domluvě s panem správcem, bude hala zájemcům otevřena. Pouze však v
omezeném provozu.
Dále navrhnul, aby emaily zastupitelů byly zveřejněny na webových stránkách obce.
9

Zastupitel Ing. Radek Hůrka se zeptal, jaké jsou výstupy z jednání na schůzi o.p.s Mohyla míru –
Austerlitz. Předsedající odpověděl, že pro Podolí žádné výstupy tentokrát nebyly, zápis ze schůze
umístí na webové stránky obce.
Paní Krejčová se zeptala, zda obec Jiříkovice bude mít levnější vodu než my. Bylo jí odpovězeno, že
ne, všechny členské obce SVK Šlapanicko mají stejnou cenu.
Dále se zeptala, zda a kdy se bude dávat na ulici Výhon elektřina do země, znamenalo by to zatížení
pozemku, v jejím vlastnictví, věcným břemenem a to by znehodnotilo pozemek. Bylo jí odpovězeno,
že je to v řešení, přesné termíny nám zatím nejsou známy.
Paní Hnilicová se zeptala, zda se bude před zimou opravovat chodník na ulici Rybník, tak jako v
loňském roce. Jsou tam opět propadlé a uvolněné dlaždice. Bylo jí odpovězeno, že pokud dovolí
počasí, bude zajištěna oprava.
Pan Mrázek se zeptal, zda bude zřízena komise bezpečnosti. Zastupitel Mgr. Jan Rupp odpověděl, že
problematika bezpečnosti bude přidána do komise pro vnější vztahy a pan Mrázek je po předchozí
domluvě do této komise začleněn..
Dále Pan Mrázek řekl, že kamiony stále denně zajíždí do naší obce, ať už s tím něco uděláme. Byla
přislíbena co nejrychlejší umístění značky na státní silnici.
V obci se dle pana Mrázka stále najdou domy, které nejsou označeny číslem popisným.
Pan Kos připomněl hromadu u bývalého JZD v obci. Předsedající mu odpověděl, že bude v nejbližších
dnech odklizena.
Bylo upozorněno na nutnost vyčištění poldru.
17) Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky, popřál všem klidné svátky a ukončil schůzi ve
22:30 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Petr Krejčí, PhD. , v.r.

Mgr. Jan Rupp, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl pořízen dne 25.12.2014

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

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Zápis z jednání kontrolního výboru
Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu (verze předložená starostou a verze
předložená panem Sedláčkem)
5. Rozpočet obce na rok 2015
6. RO 12/2014
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