Zápis č. 3/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 31. 3. 2015
1) Zahájení zasedání ZO
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 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 24. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně, současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Dále předsedající oznámil, že omezuje dobu jednání tohoto zasedání do 21:00 hodin z důvodu
přípravy sokolovny pro zítřejší divadelní představení.
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 z 9, 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 Rovný a Ing. Radek Hůrka. 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. Dále navrhnul doplnit bod č. 9 Změna odměny místostarostky
Předsedající poté vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu. Nikdo toho
nevyužil. Poté zastupitelé hlasovali o programu zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce
a doplněn předsedajícím.
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Návrh usnesení č. 1/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva, tak jak byl vyvěšen na
úřední desce a doplněn předsedajícím o bod č. 9 Změna odměny místostarostky.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 1/3/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

4) Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předseda Kontrolního výboru Ing. Radek Hůrka konstatoval, že z minulého zasedání vzešel
pouze jeden úkol a ten je bodem programu dnešního zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.
5) Jednací řád zastupitelstva obce
Obsah zápisů z jednání zastupitelstva sklouzl do zdlouhavého soupisu formálních sdělení typu
pan xx řekl to a to a pan yy na to reagoval… a nabývá extrémního rozsahu. Zápisy jsou dle
vyjádření pana starosty v souladu s článkem 10 poslední odrážkou platného jednacího řádu
doplňovány téměř výhradně členem zastupitelstva Ing. Sedláčkem a to dle jeho pohledu. Dle
pana starosty je neúčelné trávit hodiny nad přepisem zvukového záznamu pro zajištění
vyváženosti obsahu. Proto předsedající navrhnul společně se zastupiteli Za Podolí u Brna
změnu jednacího řádu směřující k naprosto stručné formě zápisu s obsahem
faktů bezprostředně směřujících k návrhu usnesení projednávaných bodů a pro podrobné
seznámení zájemcům s diskusí zveřejňovat zvukový záznam zasedání.
Mgr. Jan Rupp navrhnul doplnit do jednacího řádu omezení počtu znaků v zápise ze zasedání
a to každému zastupiteli ke každému projednávanému bodu a zákaz odkazu na minutáž
zvukového záznamu.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se. Proběhla diskuse s občany k argumentům na
podporu či proti návrhu.
Návrh usnesení č. 2/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje návrh zastupitele Mgr. Jana Ruppa na doplnění
předloženého jednacího řádu o omezení počtu znaků v zápise ze zasedání a to pro každého
zastupitele ke každému projednávanému bodu a o zákaz odkazu na minutáž zvukového
záznamu.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp

proti
proti
zdržel se
proti
pro
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Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 1
Usnesení č. 2/3/2015 nebylo schváleno.

Proti- 6

proti
proti
proti
Zdrželi se- 1

Návrh usnesení č. 3/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje předložený návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce
Podolí s platností okamžikem schválení.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Usnesení č. 3/3/2015 bylo schváleno.

Proti- 3

proti
proti
proti
Zdrželi se- 0

6) Rozdělení příspěvků složkám v obci
V souladu s platnými pravidly o poskytování finanční podpory zájmovým organizacím v obci
a jejich žádostmi předložil předsedající ZO k projednání a ke schválení rozdělení finanční
podpory, pro níž je ve schváleném rozpočtu stanovena částka 300.000 Kč.
Zastupitel Ing. Sedláček se vyjádřil k bodu č. 5 Investice, dle jeho názoru nepatří do této
kategorie příspěvků sportovním a kulturním spolkům. Jedná se o žádosti Tělovýchovné
jednoty Sokol Podolí o zaplacení kolaudačního poplatku za kolaudaci mobilních šaten a
skladu a Tělocvičné jednoty Sokol Podolí o příspěvek na zbudování TUV v šatnách na
základě vyjádření KHS k výuce TV žáků ZŠ v sokolovně. Navrhnul celých 62 000,- z tohoto
bodu přidat do programu č. 1 na sport mládeže.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 4/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje návrh zastupitele Ing. Sedláčka na přesun částky
62 000,- z programu č. 5 do programu č. 1 poměrem dle vzorce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 4/3/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Proti- 0
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Zdrželi se- 0

Návrh usnesení č. 5/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozdělení schválené finanční podpory ve výši 300 000,složkám v obci dle předloženého návrhu a s úpravou dle předchozího usnesení č. 4/3/2015,
který je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 5/3/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

7) Ukončení financování projektu „Výstavba MŠ Podolí modulárním systémem“
Dne 9.3.2015 byla připsána na speciální účet obce Podolí pro financování projektu Výstavba
MŠ Podolí dotace z ROP JV ve 100% přiznané výši 9.919.802,62 Kč. Neprodleně byl splacen
celý úvěr a zrušen speciální účet z důvodu ukončení financování tohoto projektu.
Předsedající konstatoval, že předčasné splacení úvěru není v rozporu s úvěrovou smlouvou,
čímž odpověděl na dotaz Ing. Petra Krejčího. Naopak předčasným splacením došlo k úspoře
za platbu úroků.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se.
8) Rozpočtové opatření
RO 3/2015
Předsedající podrobně seznámil členy zastupitelstva i hosty s položkami RO 3/2015, které je
přílohou č. 2 zápisu z tohoto zasedání.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se a upřesnil jejich dotazy.
Návrh usnesení č. 6/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje RO 3/2015, na straně příjmů částku: 391 500,- Kč a na
straně výdajů částku: 489 000,- Kč, které je přílohou č. 2 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 6/3/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Proti- 0
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Zdrželi se- 0

RO 4/2015
RO 4/2015 řeší samostatně rozdělení příspěvků zájmovým složkám v obci dle minulých
schválení. Předsedající konstatoval, že úprava návrhu rozdělení dle bodu 6 programu tohoto
zasedání má vliv na rozdělení částek v tomto RO a bude složité správně spočítat položky RO
v návaznosti na jejich zaokrouhlování na stovky.
Člen zastupitelstva Ing. Sedláček navrhl RO nepřepočítávat a pověřit starostu provedením
tohoto rozpočtového opatření po jeho správném rozdělení účetní. Dále upřesnil svůj návrh
z bodu 6 programu tohoto zasedání, kdy částku 62.000 Kč přesunutou do programu č.1 pro
podporu činnosti s mládeží, navrhuje obě investiční položky pokrýt z rozpočtu obce Podolí
mimo schválenou částku 300.000 Kč na podporu zájmové činnosti složek v obci.
RO 4/2015 bude přílohou č. 3 zápisu z tohoto zasedání.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 7/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí pověřuje starostu provedením RO 4/2015 v souladu se schváleným
rozdělením finanční podpory složkám v obci dle schváleného usnesení č. 5/3/2015 s
navýšením strany výdajů o 62 000,- pro kolaudační poplatek Tělovýchovné jednoty Sokol
Podolí a příspěvek na TUV pro Tělocvičnou jednotu Sokol Podolí.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 7/3/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

9) Změna odměny místostarostky
V souvislosti s obsazením místa asistenta a převzetí pracovních úkolů od místostarostky
navrhl předsedající snížení odměny neuvolněné místostarostce na polovinu horní hranice
odměny pro neuvolněného místostarostu dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
v platném znění.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 8/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje odměnu neuvolněné místostarostce ve výši jedné
poloviny horní hranice odměny pro neuvolněného místostarostu dle Přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a to s platností od 1.4.2015.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Ing. Petr Rovný
pro
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Petr Krejčí
pro
Ing. Ivo Sedláček
pro
Ing. Radek Hůrka
zdržel se
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 8/3/2015 bylo schváleno.
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10) Plán činnosti
Předsedající seznámil přítomné s informací o vývoji schváleného plánu činností a zahájení
realizace následujících investičních akcí a oprav, které jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Proběhla široká diskuse k tomuto bodu mezi členy zastupitelstva i občany. MUDr. Hnilicová
upozornila, že klimatizace není vhodná pro děti, kdy upozornila na riziko množení bakterií a
nákazy z klimatizací.
Členové zastupitelstva se dohodli, že k tomuto plánu bude svolána pracovní schůzka na úterý
14.4.2015 v 18 hodin.
V diskuzi se z řad občanů vyjádřila p. Auerová k bodu investice do plánované klimatizace
v nové školce. Dle jejího názoru je klimatizace až poslední možností, jak nevyhovující stav
školky napravit. První možností by měla být reklamace školky např. z důvodu vady
provedení, popřípadě vybavení oken venkovními žaluziemi. Diskuzi doplnila MUDr.
Hnilicová s obavou z negativního dopadu klimatizace na zdraví dětí z důvodů možného
množení bakterií v klimatizačních zařízeních.
11) Různé
 Informace ke kolaudaci a zahájení provozu nového sběrného dvora
Závěrečná kolaudační prohlídka úspěšně proběhla, vydání kolaudačního
souhlasu je závislé na zpracování provozního řádu provozovatelem (spol.
RESPONO) a jeho schválení KHS a OŽP JMK).
 Informace stavba okružní křižovatky u Bedřichovic
v minulém týdnu proběhlo otevírání obálek s nabídkami na zhotovitele, po
posouzení nabídek, kontrole ROP JV bude uzavřena smlouva o dílo a zahájena
realizace. Předpoklad zahájení je květen 2015 a dokončení je říjen 2015.
 Informace o rekonstrukci povrchu D1
byly zahájeny práce na rekonstrukci povrchu dálnice od Podolí po Holubice, dle
harmonogramu má být dokončena v srpnu 2015
 Informace o divadelním představení
jsou ještě volné lístky na divadelní představení „Manželské štěstí“ pořádané
v podolské sokolovně 1.4.2015
 Ekologická sobota se uskuteční 11.4.2015
 Přezkoumání hospodaření Odborem přezkumu obcí JMK 8.a 9.4.2015
 schůzka zastupitelů 14.4.2015 v 18:00 hodin
 návrh zastupitele Ing. Krejčího na odvolání pana Romana Vlasáka z funkce
člena Finančního výboru dle jeho názoru z důvodu neslučitelnosti jeho
zaměstnání jako asistenta starosty s funkcí člena Finančního výboru obce
Návrh usnesení č. 9/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí odvolává pana Romana Vlasáka z funkce člena Finančního
výboru.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Petr Krejčí

pro
pro
pro
pro
pro
pro
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Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 9/3/2015 bylo schváleno.

pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

12) Diskuse
 z diskuze občanů vyplynula potřeba zrevidovat dešťové vpustě v silnici a
provést drobné opravy tak, aby byly bezpečné. Pan starosta slíbil zajistit
nápravu této situace.
 další dotaz se týkal nedodržování jízdního řádu autobusů. – nejlepším řešením
je pouze okamžitá reklamace u provozovatele autobusů s uvedením času, kdy
došlo k problému a čísla linky.
13) Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 21:00 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Petr Rovný
Ing. Radek Hůrka

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš

Zápis byl pořízen v této podobě přijetím usnesení o námitkách č. 2/4/2015 na zasedání ZO
Podolí dne 28.4.2015.
Zápis byl vyhotoven dne 7.4:. 2015

Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozdělení finanční podpory složkám v obci
RO 3/2015
Informace k plánu činnosti
Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
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