Zápis č. 4/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 28. 4. 2015

1.

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem
Ing. Vítězslavem Eliášem (dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání 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 22. 4. 2015 do 28. 4. 2015. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 z 9 členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluvena je Ing. G. Marciánová.
Oznámil, že z tohoto zasedání bude pořizován elektronický zvukový záznam.
Dříve než bylo zahájeno jednání, požádal předsedající členy zastupitelstva, aby hlasováním vyjádřili
k tomu, zda poklady k zařazeným bodům byly poskytnuty dostatečně tak, aby mohlo být o těchto
jednáno. K hlasování bylo přistoupeno bez rozpravy.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že podklady k zařazeným bodům byly poskytnuty dostatečně tak,
aby mohlo být o těchto jednáno.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
Pro
Ing. Petr Krejčí
Proti
Ing. Ivo Sedláček
Proti
Ing. Radek Hůrka
Proti
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti – 3
Zdrželi se - 0
Předsedající vysvětlil důvod zařazení tohoto hlasování. Člen zastupitelstva Ing. Radek Hůrka napadl
pozdní dodání (6 dnů předem) některých příloh, a některé další podklady byly rozeslány až 5 dní
předem. Jednalo se však o materiály, které byly ještě konzultovány v posledních dnech, což je situace,
kterou dle předsedajícího Jednací řád umožňuje. Poděkoval členům zastupitelstva za hlasování a na
základě jeho výsledku konstatoval, že tímto považuje zasedání za zahájené.
2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé – Ing. Stanislav Koukal
– Ing. Ivo Sedláček
zapisovatel – Mgr. Jan Rupp
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3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s navrženými body programu. Ing. Ivo Sedláček navrhnul předřazení bodu
9. Plán činnosti, před bod 8. Rozpočtová opatření, z důvodu zachování posloupnosti jednotlivých kroků,
neboť Rozpočtová opatření vycházejí z Plánu činnosti.
Program byl tedy opraven v tomto pořadí bodů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Námitky k zápisu ze zasedání 31. 3. 2015
Doplnění člena Finančního výboru
Smlouvy „Družstvo za Humny“
Plán činnosti
Rozpočtová opatření
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení č.1/4/2015: ZO schvaluje
Program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce s tím, že bod 9. Plán činnosti
bude předřazen před bod č.8 Rozpočtová opatření.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/4/2015 bylo schváleno

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
Z minulého jednání ZO vyplynuly 2 úkoly:
- Provedení RO 4/2015 – splněno
- Plán činnosti obce, který byl dopracován na pracovní schůzce ZO dne 14. 4. 2015. Od té doby došlo
v řešení některých bodů k dalšímu vývoji a realizaci některých materiálů, což bylo i důvodem
nedodržení 7-denní lhůty k zaslání materiálů před zasedáním zastupitelstva.
Oba úkoly tedy byly splněny.

5. Námitky k zápisu ze zasedání 31. 3. 2015
Člen zastupitelstva a současně jmenovaný ověřovatel zápisu ze dne 31. 3. 2015 Ing. Petr Rovný, podal
námitku proti doplnění zápisu členy zastupitelstva Ing. Ivo Sedláčka, Ing. Petra Krejčího a starosty Ing.
Vítězslava Eliáše. Namítá, že „se jedná o doplnění stanovisek členů ZO, k zaznamenání stanovisek členů ZO
a přítomných občanů. Ke všem projednávaným skutečnostem slouží zvukový záznam, jenž se stal poslední
změnou JŘ dostupným veřejně“.
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Na zasedání ZO 31. 3. 2015 byl schválen nový jednací řád zastupitelstva obce Podolí, který stanoví, že v
zápise se uvádí mimo jiné „z rozpravy jen ty podstatné skutečnosti a stanoviska členů ZO a občanů, které
měly vazbu na konkrétní řešení projednávaného bodu, a to formou věcnou, stručnou a výstižnou“.
Námitka člena ZO Ing. Petra Rovného je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Ivo Sedláček upozornil, že při odstranění části zápisu dle požadavku Ing. Rovného bude odstraněn
také jím podaný návrh usnesení, včetně odůvodnění, což považuje za nepřípustné. Upozornil na dohodu
zastupitelů, ve věci dodržení termínu, kterou Ing. Rovný ve své námitce nerespektuje.
Mezi zastupiteli se znovu rozvinula diskuse o charakteru zápisu a jednotliví doplňující členové
zastupitelstva vysvětlovali důvody svého doplnění.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se. Po diskusi navrhl znění usnesení, kterým se v případě jeho
odsouhlasení odstraní doplnění v bodě 5) Jednací řád zastupitelstva obce a ostatní doplnění zůstanou
ponechána.
Návrh usnesení č. 2/4/2015 ZO shledává
Námitky člena zastupitelstva obce Podolí Ing. Petra Rovného doplnění návrhu zápisu ze zasedání
konaného 31. 3. 2015 v bodě 5) Jednací řád zastupitelstva obce o odstavce formulované Ing. Ivo
Sedláčkem, Ing. Petrem Krejčím a Ing. Vítězslavem Eliášem jako důvodné.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
Pro
Ing. Petr Krejčí
Proti
Ing. Ivo Sedláček
Proti
Ing. Radek Hůrka
Proti
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti –3
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/4/2015 bylo schváleno

6. Doplnění člena Finančního výboru
V souvislosti s usnesením č. 9/3/2015 z minulého zasedání ZO Podolí, kterým byl pan Roman Vlasák
odvolán z funkce člena Finančního výboru, požádal starosta členy zastupitelstva o předložení návrhů na
nového člena finančního výboru.




Zastupitel Ing. Petr Krejčí navrhl jako kandidáta na funkci člena finančního výboru paní Janu
Blažkovou, rozenou Daňkovou, mající znalost a zkušenost s účetnictvím.
Starosta Ing. Eliáš navrhl jako kandidáta na funkci člena finančního výboru Jindřišku Jílkovou
bydliště Podolí č.p. 462, která pracuje jako OSVČ v oblasti zpracování účetnictví firem
zastupitel Ing. Radek Hůrka navrhl jako kandidáta na funkci člena finančního výboru Mgr. Jiřího
Filipa ml., pracujícího v oblasti marketingu.

Všichni navržení kandidáti vyslovili souhlas se svoji kandidaturou, popřípadě byl jejich souhlas udělen
navrhovateli.
Ing. Petr Rovný navrhl rozšířit složení Finančního výboru na 5 členů.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se. Proběhla diskuse s občany k argumentům na podporu
návrhu. Předseda výboru Ing. Petr Krejčí, PhD. s rozšířením souhlasil s tím, že jej navrhoval již na podzim.
Návrh usnesení č. 3/4/2015 ZO
ZO schvaluje rozšíření Finančního výboru na 5 členů.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 3/4/2015 ZO bylo schváleno.

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Návrh usnesení č. 4/4/2015 ZO volí
členem Finančního výboru Janu Blažkovou, rozenou Daňkovou.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/4/2015 ZO bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/4/2015 ZO volí
členem Finančního výboru Jindřišku Jílkovou bydliště Podolí č.p. 462.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/4/2015 ZO bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/4/2015 ZO volí
Členem Finančního výboru Mgr. Jiřího Filipa (ml.)
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti – 1
Usnesení č. 6/4/2015 ZO bylo schváleno.
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Zdržel se
Proti

Zdrželi se - 1

7. Smlouvy „Družstvo za Humny“
V souvislosti s přípravou stavby inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Br3 Za Humny, jejímž investorem
je Družstvo za Humny, předkládá družstvo zastupitelstvu obce ke schválení Plánovací smlouvu o
podmínkách realizace stavby a následného předání realizovaných objektů do majetku obce. Dále smlouvy
o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na uložení distribuční soustavy – podzemní Kabelový
rozvod VN v délce 324m včetně distribuční trafostanice a prodloužení STL plynovodu v délce 75m.
Všechny tři smlouvy jsou vypracovány na úrovni vedení obce, komise výstavby a právníka obce na jedné
straně a Družstva za Humny na straně druhé.
Přítomný předseda představenstva Družstva za Humny Ing. Josef Hrachovský informoval přítomné o
záměru výstavby 18 – ti RD v lokalitě Za humny s postupným náběhem stavební činnosti, kde v první
etapě přepokládá výstavbu cca 10 – ti RD s předpokládaným harmonogramem příprav, kdy v roce 2015
bude snaha získat územní rozhodnutí.
Ing. Sedláček navrhnul omezit časovou platnost smlouvy, a to na 10 let s automatickým prodlužováním o
5 let, pokud smlouvu žádná ze stran nevypoví. Ing. Prachovský s návrhem na doplnění souhlasil.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se. Proběhla diskuse s občany a byly odpovězeny jejich dotazy.
Usnesení č. 7/4/2015: ZO schvaluje
Návrh Plánovací smlouvy mezi Družstvem za Humny a obcí Podolí o podmínkách realizace veřejné
technické a dopravní infrastruktury a jejího převodu do vlastnictví obce Podolí s doplněním o omezení
platnosti smlouvy na 10 let a automatickým prodloužením o 5 let a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
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. 7/4/2015 ZO bylo schváleno.
Usnesení č. 8/4/2015: ZO schvaluje
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti energetického vedení
podzemního kabelového rozvodu VN včetně distribuční trafostanice mezi Družstvem za Humny a obcí
Podolí a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
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. 8/4/2015 ZO bylo schváleno.
Usnesení č. 9/4/2015: ZO schvaluje
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti umístění – prodloužení
distribučního středotlakého plynovodu mezi Družstvem za Humny a obcí Podolí a pověřuje starostu
jejím podpisem.
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Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Usnesení č. 9/4/2015 ZO bylo schváleno.

Pro
X
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Proti – 0

Zdrželi se - 1

8. Plán činnosti
Předsedající poskytl Informace ke schválenému plánu činnosti ve znění, které vzniklo na pracovní schůzce
zastupitelů dne 14. 4. 2015 a dále k aktuálním doplněním a zahájení investičních akcí a oprav. Plán
činnosti je Přílohou č. 2 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Koukal v této souvislosti zmínil k bodu g), že obec má relativně dobrou protipovodňovou ochranu
v extravilánu, ale chybí nám ochrana v intravilánu. Řešením je i zkapacitnění koryta Říčky, avšak i mimo
území obce. Je otázkou, zdali jít cestou provizorního řešení opravy zdi, která nám odsaje výraznou část fin.
prostředků anebo vytvořit rozlivové zóny a komplexní protipovodňovou ochranu obce za podpory
evropského projektu, pravděpodobně vypsaného v horizontu tří let. Podmínkou je ale i dořešení
komplexní pozemkové úpravy. Ing. Koukal dodá do příštího ZO bližší info. Zastupitelé se však shodli, že
vzhledem k riziku, která bortící se zeď v ohbí Říčky představuje v případě povodní, nelze tuto opravu
odkládat. Zvolili řešení formou gabionové zdi.
Pan Sýkora k bodu č. e) uvedl, že navrhuje výměnu melioračních trub dříve, než prorostou kořeny
z prozatím nízkého porostu, který je nad troubami.
Ing. Sedláček se zeptal:
jak bude řešena rozlámaná dlažba při opravách chodníků, pan Eliáš mu odpověděl, že ze zásob
dlažby, která je uložena na dvoře OÚ.
- je-li v souvislosti s plánovanou opravy hřbitovní zdi vyřešen vztah s farou. Pan Eliáš mu odpověděl, že
dosud ne. Jakmile bude známa cenová nabídka zpracování PD, bude zahájeno jednání z Podolskou
farností.
- Zdali mu mohou být zaslány podklady na projektové řešení horního patra Sportovní haly, který půjde
jako zadání projektantovi pro odhad ceny za zpracování PD. Pan Eliáš toto přislíbil.
- Kdo je správcem dešťové kanalizace v obci a zdali známe její technický stav?. Pan Eliáš mu odpověděl,
že správcem je obec. Vloni se kanalizace čistila, kamerový průzkum se neprováděl, proto je nezbytné
jej provést, aby technický stav byl znám pro další rozhodování. Členové zastupitelstva vyjádřili souhlas
s provedením kamerového průzkumu.
- Na řešení komplexní pozemkové úpravy a na žádosti na ÚZSVM. Bylo mu odpovězeno, že žádost na
převod pozemků v majetku ÚZSVM je podána 3 roky a před 14 dny byla aktualizována.
Předsedající dal možnost občanům vyjádřit se. Proběhla diskuse s občany a byly odpovězeny jejich dotazy.
Pan Mrázek se zeptal, jestli je v Plánu činnosti řešena padající zeď u domu pana Valenty? Ing. Eliáš mu
odpověděl, že toto je řešeno prioritně jako havárie, obec má zpracovaný projekt, čeká na povolení
k demolici a odstranění provede svépomocí.
Paní Klanicová žádá o citlivé řešení situace kolem Říčky tak, aby tok nebyl zregulován jako v Líšni.
V souladu s dopadem na přírodu a zachováním původního rázu toku i estetické hodnoty okolí chce řešit i
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vycházkovou cestu podél Říčky. Pan Eliáš informoval, že Povodí Moravy obnoví porost na vykácených
místech a tok nebude regulovat.
Pan Klanica se nepřímo zeptal Ing. Sedláčka, který v souvislosti s výstavbou svého RD upravil niveletu
příjezdové cesty, zda ji uvede do původní výšky a odstraní nebezpečný schodek? Ing. Sedláček vysvětlil, že
po dohodě s obcí tuto obecní komunikaci v rámci stavby RD opravil, další investice neplánuje. Pan
starosta oponoval, že byl ze strany pana Sedláčka ústní příslib, že komunikaci dokončí asfaltovým
povrchem. Pan Sedláček k tomu sdělil, že tento příslib byl součástí plánovací smlouvy, která nebyla
nakonec z důvodů vzájemných neshod uzavřena.
Ing. Rovný podotýká, že obec tuto situaci dořeší sama, a to v souvislosti s přípravou budoucí projektové
dokumentace na průtah obcí a vyústěním cyklostezky.
Paní Krejčová se zeptala na možnost využití dříve zpracované projektové dokumentace k ulici Výhon.
Ing. Eliáš uvedl, že tato byla zpracována málo použitelným způsobem pro obec v roce 2007. O zmařenou
investici ze strany obce se však nejednalo, neboť ji hradila SÚS, jejímž zájmům bylo projektové řešení
poplatné.

9. Rozpočtové opatření
RO 4/2015
V souladu s pověřením ZO starosta provedl rozpočtové opatření č. RO 4/2015, které řeší schválené
rozdělení finanční podpory složkám v obci.
RO 4/2015 je přílohou č. 3 zápisu z tohoto zasedání.
ZO bere na vědomí
RO 4/2015, na straně příjmů částku: 0,- Kč a na straně výdajů částku: 61.800,- Kč, které je přílohou č. 2
zápisu z tohoto zasedání.
RO 5/2015
Předsedající podrobně seznámil přítomné s položkami RO 5/2015, které je přílohou č. 4 zápisu z tohoto
zasedání.
Ing. Krejčí upozornil na trend zvyšujícího se deficitu rozpočtu obce. Ing. Eliáš odpověděl, že i při schválení
těchto RO, zůstane v rezervách cca 1,5 mil. Kč.
Paní Krejčová se zeptala na sponzorský dar instituci Effeta, neboť se dle ní schvaloval minule. Ing. Eliáš jí
odpověděl, že minule jsme o daru pouze mluvili. Teprve nyní schválíme a uskutečníme jeho zaplacení.
Ing. Málek v souvislosti se zamýšleným projektem dostavby horního patra Sportovní haly upozornil, aby si
obec především ujasnila a projektantovi definovala, k jakému účelu má patro sloužit. Ing. Eliáš odpověděl,
že záměr vychází z potřeb a návrhů jednotlivých sportovních organizací a provozních potřeb haly. Půjde o
šatny, sprchy, záchody, propojení na ochoz. Sálek cca 300m2 zůstane zachován pro malé sportovní, popř.
kulturní akce.
Usnesení č. 10/4/2015: ZO schvaluje
RO 5/2015, na straně příjmů částku: 0,- Kč a na straně výdajů částku: 795.000,- Kč, které je přílohou č.
4 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
X
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
Pro
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Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro-8
Usnesení: 10/4/2015 bylo schváleno.

Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

10. Různé






Informace a zahájení provozu nového sběrného dvora
Informace o stavbě okružní křižovatky u Bedřichovic – vítěznou nabídku podala spol. Firesta.
Stavba JMK roku 2014 – Stavba MŠ v Podolí získala 3. místo staveb občanské vybavenosti
Pálení čarodějnic se bude konat 30. 4. 2015 u jídelny. Součástí akce bude i představení skupiny
historického šermu a živá hudba.
Podolská pouť se uskuteční 16. – 17. 5. S ní bude souviset zneprůjezdnění centra obce vč. autobusové
dopravy.

Ing. Sedláček se omluvil za mylně formulovaný bod ve zprávě Kontrolního výboru, týkající se kompetence
starosty k zadávání veřejných zakázek. Při formulaci tohoto bodu vyšel z návrhu směrnice, která tuto
pravomoc omezovala, nikoliv ze směrnice platné.
Ing. Krejčí požádal předsedajícího o zveřejnění aktuálních informací o provozu starého sběrného dvora na
webových stránkách obce.
Ing. Hůrka poukázal na nebezpečí sílícího silničního provozu v obci a rizika pro děti jdoucí do školy.
Požádal předsedu Komise pro vztahy s veřejností Ing. Ruppa a starostu o zvážení zajištění pracovníků,
kteří by dbali na bezpečnost a zastavovali dopravu. Ing. Eliáš informoval o možnosti zapojení se do
projektu na úrovni OEP Šlapanice, který by obci umožnil získat finanční podporu na pracovníka v oblasti
prevence a bezpečnosti v obci.
Mgr. Rupp požádal Ing. Hůrku o pomoc při řešení uvedeného problému, neboť zapojení seniorů při cestě
dětí do školy bylo jedním z volebních bodů KDU – ČSL, která jej patrně měla vyřešený. Požádal tedy Ing.
Hůrku o dodání jmen seniorů, nebo jiných občanů, kteří se do řešení zapojí.

11. Diskuse
Pan Mrázek se zeptal:
 jak obec pokročila při řešení domů, které nejsou označeny dle zákona číslem popisným a zda již
oslovila jejich majitele? Ing. Eliáš odpověděl, že jsou připraveny dopisy majitelům nemovitostí.
 Jak bylo naloženo s návrhem Etického kodexu, který navrhoval? Ing. Eliáš odpověděl, že jej rozeslal
zastupitelům, přičemž žádný z nich na něj nereagoval. Navržený kodex do značné míry dubluje znění
zákona a slibu zastupitele.
Ing. Málek se zeptal, kdy bude po zimě namontován zpět zpomalovací retardér v ulici Nad Výhonem? Ing.
Eliáš odpověděl, že pracovníci obce mají již zadáno jako jeden úkolů jejich zpětnou montáž.
Paní Krejčová se zeptala na Audit hospodaření. Ing. Eliáš jí odpověděl, že tento bude předložen na příštím
zasedání.
Předsedající oznámil, že příští zasedání ZO je plánováno na úterý 26. 5. 2015
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12. Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 22:10 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Stanislav Koukal, v.r.

Ing. Ivo Sedláček, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 1.5. 2015
Zapisovatel: Mgr. Jan Rupp

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Námitka ověřovatele zápisu Ing. Petra Rovného k zápisu ZO, konaného 31. 3. 2015
Plán činnosti
RO 4/2015
RO 5/2015
Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
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