Zápis č. 6/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 16. 6. 2015
1.

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 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.

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé – p. Jiří Sýkora
– Ing. Ivo Sedláček
zapisovatel – Mgr. Jan Rupp

3.

Schválení programu
Ing. Ivo Sedláček navrhnul předřadit bod o řešení tepelných zisků v MŠ za bod 4, s čímž všichni přítomní
souhlasili.
Program byl tedy opraven v tomto pořadí bodů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Mateřská škola – návrh řešení tepelných zisků
Závěrečný účet obce za rok 2014
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „II/430 Podolí úprava křižovatky“
Smlouvy o věcném břemeni
Založení DSO Šlapanicko
Prodej a směna pozemků
Záměr společnosti Multigate, a.s.
Převod majetku na Svazek Šlapanicko
Plán činnosti
Smlouva o dílo „Výsadba stromořadí v obci Podolí“
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení č.1/6/2015: ZO schvaluje
Program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce a doplněn.
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 č. 1/6/2015 bylo schváleno

Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Zvukový elektronický záznam z průběhu zasedání byl pořizován až od bodu č. 3

4.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předseda KV Ing. Radek Hůrka konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.
Konkrétně se jednalo o:
 Smlouvu o dotaci na úroky z úvěru Sportovní haly a DPS (usnesení č. 2/5/2015)
 Dotace na vybavení hasičů (usnesení č. 3/5/2015)
 Dotace na přírodní zahradu DPS a Loučku (usnesení č. 4/5/2015)
 Smlouva o dílo na úpravu křižovatky v Podolí (usnesení č. 5/5/2015)
 Vyvěšení záměru o prodeji části pozemků (usnesení č. 6/5/2015)

5.

Mateřská školka - návrh řešení tepelných zisků
Firma Atelier 2007 zpracovala energetický posudek novostavby MŠ. V posudku konstatuje, že nadměrné
teplené zisky ve třídách tedy jednoznačně nejsou způsobeny podhodnocením obalových konstrukcí, nýbrž
pouze z okenních výplní. Doporučuje řešit venkovním zastíněním oken, např. venkovní žaluzie, popř.
venkovní markýzy nebo slunolamy a režimem větrání. Dle cenové kalkulace jsou reálné náklady na
osazení jedné strany venkovními žaluziemi s ručním stahováním cca 94.000 Kč, s elektrickým stahováním
124.000 Kč včetně DPH.
Pro vysvětlení a zodpovězení případných dotazů byla přizvána na zasedání autorka energetického
posudku Ing. Pavlína Heřmanová. Ta upozornila na metodologickou chybu měření teplot ve třídách, které
předložila Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy. Naměřené teploty oscilovaly kolem hodnoty 30 stupňů
Celsia. Bylo dohodnuto, že v MŠ budou umístěny další teploměry tak, aby na ně nedopadal přímý svit
zvenčí, čímž bude měření objektivnější. Ing. Heřmanová doporučila zastínění venkovními žaluziemi profilu
„Z“. Žaluzie i motorový pohon budou umístěny po odsouhlasení generálním dodavatelem tak, aby
montáží nedošlo k riziku neuznání případné reklamace vad.. Zastupitelé diskutovali, zda je nutné zastínit
všechna okna, vč. technických místností, nebo jen pobytové místnosti. Shodli se, že v první fázi budou
zastíněna okna pobytových místností dětí po obou stranách.
Návrh usnesení č. 2/6/2015 ZO schvaluje
ZO pověřuje starostu vypsáním výběrového řízení na realizaci zastínění oken nové MŠ prostřednictvím
venkovních žaluzií.
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. 2/6/2015 bylo schváleno
Členové komise, která bude vyhodnocovat nabídky:
Ing. Petr Rovný, Ing. Petr Krejčí, Ing. Stanislav Koukal.
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6.

Závěrečný účet obce za rok 2014
Účetní OÚ Podolí předkládá ke schválení účetní závěrku a závěrečný účet obce i ZŠ a MŠ Podolí,
příspěvkové organizace za rok 2014, který byl řádně vyvěšen včetně všech příloh na ÚD Obce Podolí 15
dní před projednáváním a k nahlédnutí byl k dispozici na OÚ Podolí.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 byla zjištěna chyba, která nemá závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písmo c) zákona o přezkoumávání hospodařeni, a to: „Rozpočet byl pořízen do
výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě, než jak ho schválil příslušný orgán územního celku.“
Dále přezkumný orgán konstatoval, že: „Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.“
Zastupitelé za Jednotné Podolí zpochybnili položku za vybudování komunikace ve výši cca 835 tis. Kč u
nové MŠ, neboť se domnívají, že žádná komunikace vybudována nebyla.
Pan starosta upozornil, že do této účetní položky je zaúčtováno i parkoviště, oplocení, dopravní značení,
přeložky sítí, apod., avšak bez přítomnosti paní účetní, která je nyní nemocná, nemůže doložit detailní
skladbu faktur, soupis prací, výkazy výměr a veškerá plnění, které se k této položce vztahují. Vše prošlo
několika kontrolami ze strany, ROP a nebylo shledáno žádné pochybení. Závěrečný účet obce byl
zveřejněn cca 40 dní před zasedáním a FV ani KV dle pana starosty, pokud měli pochybnosti, nevznesli
námitku ani neprovedli kontrolu této položky.
Dle zastupitele Ing. Petra Krejčího byla námitka proti této položce vznesena prostřednictvím dotazu
zastupitele Ing. Sedláčka adresované starostovi v dostatečném předstihu. Tento dotaz byl ze strany
starosty považován za nerelevantní. Zastupitelé se shodli na společné kontrole FV a KV k této položce
závěrečného účtu obce.
Návrh usnesení č. 3/6/2015 ZO schvaluje
účetní závěrku Obce Podolí za rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce.
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
Zdržel se
Ing. Ivo Sedláček
Proti
Ing. Radek Hůrka
Zdržel se
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti – 1
Zdrželi se - 2
Usnesení č. 3/6/2015 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 4/6/2015 ZO schvaluje
závěrečný účet Obce Podolí za rok 2014 s výhradou, kdy „Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v
odlišné podobě, než jak ho schválil příslušný orgán územního celku“, její popis je přílohou č. 1. Zároveň
přijímá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků, které jsou přílohou č. 2.
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
Zdržel se
Ing. Ivo Sedláček
Zdržel se
Ing. Radek Hůrka
Zdržel se
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti – 0
Zdrželi se - 3
Usnesení č. 4/6/2015 bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 5/6/2015 ZO schvaluje
schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvkové organizace za rok 2014 a
vyjadřuje souhlas s jejím celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
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. 5/6/2015 bylo schváleno

7.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/430 Podolí úprava křižovatky“
V návaznosti na informaci z minulého zasedání o přípravě dodatku č. 1 k SOD schválené usnesením
5/5/2015 zhotovitel stavby předkládá obci Podolí a městu Šlapanice návrh tohoto dodatku č. 1 smlouvy
o dílo okružní křižovatky Podolí Bedřichovice včetně příloh, který vychází z návrhu SOD z nabídky uchazeče
ve výběrovém řízení, která vychází z uzavřené smlouvy o dílo mezi SÚS JMK a Obcí Podolí a Městem
Šlapanice.
Návrh dodatku č. 1 SOD postihuje rozdělení financování ostatních a vedlejších nákladů ve výši 314.600,Kč vč. DPH mezi obec Podolí a město Šlapanice tak, jak bylo navrženo Ing. Sedláčkem, dle průměrného
podílu společně financovaných stavebních objektů, což činí 56,80% pro Obec Podolí a 43,20% Město
Šlapanice. Součástí dodatku je aktualizovaný harmonogram prací.
Usnesení č. 6/6/2015: ZO schvaluje
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo II/430 Podolí úprava křižovatky mezi zhotovitelem FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s. a investory Obec Podolí a Město Šlapanice 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
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/6/2015 bylo schváleno

8.

Smlouvy o věcném břemeni
V návaznosti na dokončení stavby 24.09.2014 5 názvem: "Podolí,p.c.21/1,příp.NN,Obec -MŠ" a v souladu
s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030013129/001 uzavřené dne
02. 09. 2014, společnost E-ON předkládá Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330031949/001.
Předmětem VB je umístění distribuční soustavy - skříně na pozemku a kabelu na pozemku parc. č. 21/3 a
21/5 v majetku obce Podolí za úplatu 2000,- Kč bez DPH.
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Usnesení č. 7/6/2015: ZO schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330031949/001spočívající v umístění distribuční soustavy
- skříně na pozemku a kabelu na pozemku parc. č. 21/3 a 21/5 v majetku obce Podolí za úplatu 2000,- Kč
bez DPH 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
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/6/2015 bylo schváleno

V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Podolí, Podolská I., st.
úprava DSNN“ (ulice Výhon) předkládá E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční soustavy - nového zemního kabelového vedení NN, sloupů NN,
přípojkových a rozpojovacích skříní na pozemcích obce Podolí parc. č. 183/1, 212, 213, 214, 372/1,
372/17, 383/1, 383/3, 384/1, 461/2, 462/3, 476/4, 484/1, 492/1, 945/98, v katastrálním území Podolí u
Brna za jednorázovou náhradu v celkové výši 48500,-- Kč bez DPH.
Usnesení č. 8/6/2015: ZO schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040004533/001 spočívající v umístění
distribuční soustavy - nového zemního kabelového vedení NN, sloupů NN, přípojkových a rozpojovacích
skříní na pozemcích v majetku obce Podolí parc. č. 183/1, 212, 213, 214, 372/1, 372/17, 383/1, 383/3,
384/1, 461/2, 462/3, 476/4, 484/1, 492/1, 945/98, v katastrálním území Podolí u Brna za jednorázovou
náhradu v celkové výši 48500,-- Kč bez DPH 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
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/6/2015 bylo schváleno

9.

Založení DSO Šlapanicko
Na setkání zástupců obcí SO ORP Šlapanice 28. 4. 2015 byla jednomyslně odhlasována vůle přítomných
zástupců obcí ke vzniku nového Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. Multifunkční DSO by měl zajišťovat
přípravu integrovaných projektů pro jednotlivé členské obce a měl by mít i vlastní personální zajištění,
které je v současnosti navázáno na projektový tým meziobecní spolupráce. Do budoucna se předpokládá
personální zajištění skrze dotační podporu tzv. servisního střediska, které by mělo pro obce zajistit jak
přípravu společných projektů, dotační management, tak případné právní poradenství, či jiné služby dle
zájmu obcí. Jedná se o institut, skrze který obec může dosáhnout na finanční prostředky z nástroje ITI
Brněnské metropolitní oblasti. Je to zároveň vhodný institut, který umožní obci čerpat finanční prostředky
v rámci integrovaných společných projektů a zajistí jejich další provoz. Dobrovolný svazek obcí působí
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jako silný partner v soutěžích o účast v grantových a dotačních programech, bez kterých je prakticky
nemožné řešit finančně náročnější lokální problémy. Především se jedná o projekty rozšiřování sítě
cyklostezek, sociálních služeb, navyšování kapacit sociálního bydlení, domovů pro seniory a domovů se
zvláštním režimem, výstavby v dopravní oblasti, odpadovém hospodářství a životním prostředí. Provoz
DSO by byl v prvních 3 létech hrazen z dotačních prostředků.
Členské příspěvky by měly být vypočítávány poměrně, podle počtu obyvatel jednotlivých členských obcí
a dané aktivitě jednotlivých obcí na společných projektech. Ve stanovách není určen vstupní ani provozní
poplatek. Ten by byl stanoven až na základě shody zástupců členských obcí a odpovídal by nákladům na
přípravu projektů, míře spoluúčasti na projektech, případně spoluúčasti na financování pracovníků DSO.
Usnesení č. 9/6/2015: ZO schvaluje
na základě § 84, odst. (2), písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
a Smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
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. 9/6/2015 bylo schváleno

10.

Prodej a směna pozemků
V souladu s usnesením 6/5/2015 ZO z minulého zasedání byl zveřejněn záměr č. 1/2015 o prodeji části
pozemku o výměře 4.445 m2 odděleného z pozemku parc.č. 900/69 ve vlastnictví obce Podolí za
minimální cenu 1470,- Kč/m2.U Státního pozemkového úřadu byl investorem znovu ověřen postup
získání tohoto pozemku. Možnost je pouze pozemek směnit za pozemek stejné, bonity avšak ve výměře
1,3 násobku požadovaného pozemku a doplatit rozdíl ceny. Cena za pozemek SPÚ p.č. 928/26 o výměře
3417 m2 v lokalitě pro výstavbu OC je cenou obvyklou za stavební pozemek (cca 1300 Kč = cca 4,4 mil. Kč)
– určuje SPÚ, cena za pozemek ke směně je dle vyhlášky za ornou půdu (cca 28 tis. Kč).
O pozemek dle podmínek záměru č. 1/2015 PODOLÍ engineering nemá zájem.
Očekávaná cena cca 200 tis. Kč, kterou by obec pravděpodobně za prodej pozemků obdržela, není pro
obec natolik atraktivní, aby byla ochotna za tuto cenu pozemky prodat. Co se týče prodeje obecních
pozemků paní Holíkové, ta dosud žádnou nabídku obci nepředložila.

11.

Záměr společnosti Multigate a.s.
Obec oslovila společnost Multigate a.s., která s provozováním živých her v kasinech. Má záměr zbudovat
na katastru obce Podolí kasino v průmyslové zóně u Slatiny. Dle plánovaného rozsahu herního vybavení
by jeho provoz na základě zákona přinesl do rozpočtu obce roční příjem okolo 10 mil. Kč. Žádá obec
s vyslovením předběžného souhlasu k záměru výstavby a provozování kasina.
V diskusi se zastupitelé i občané do značné míry shodli, že záměr provozu kasina v katastru obce je
z hlediska pravděpodobného výskytu nabalujících se sociálně-patologických jevů pro obec rizikový.
Možnost uspořádání referenda dle návrhu Ing. Hůrky bylo odmítnuto pro jeho organizační, legislativní i
finanční náročnost.
Mgr. Rupp své záporné stanovisko k výstavbě podmínil koordinovaným odmítavým postupem ze strany
okolních obcí tak, abychom se nepřipravili o tento příjem a přitom se neocitli v blízkosti herny, postavené
v katastru jedné ze sousedních obcí.
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Starosta obce Ing. Eliáš návrh podporoval z hlediska dostatečné vzdálenosti kasina od obce a z hlediska
možnosti značného a trvalého přílivu financí do obecního rozpočtu.
Usnesení č. 10/6/2015: ZO nesouhlasí
se záměrem výstavby a provozování kasina v lokalitě průmyslové zóny u Slatiny v k. ú. Podolí u Brna a
pověřuje starostu jednáním s okolními obcemi k zamezení výstavby v rámci jejich katastru
Ing. Vítězslav Eliáš
Proti
Ing. Gabriela Marciánová
x
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Zdržel se
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
Zdržel se
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti – 1
Zdrželi se - 2
Usnesení č. 10/6/2015 bylo schváleno

12.

Převod majetku na Svazek Šlapanicko
V současné době jsou některé úseky vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace předány do majetku
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, některé jsou předány jen do správy svazku a
ponechány v majetku obce. Z důvodu sjednocení a také z důvodu legislativních v souvislosti s údržbou
majetku svazek navrhuje převedení všech úseků do majetku.
Jedná se jen o převedení do majetku za účelem provozování. To znamená, že po případném vystoupení
obce ze svazku či zrušení svazku jako takového, bude majetek vrácen zpět obcím.
Usnesení č. 11/6/2015: ZO schvaluje
zveřejnit záměr o převedení úseků vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace v majetku obce Podolí
darovací smlouvou za účelem jeho provozování.
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. 11/6/2015 bylo schváleno

13.

Plán činnosti
Informace k vývoji schváleného plánu činnosti a zahájení realizace následujících investičních akcí a oprav:
 venkovní žaluzie MŠ
řešeno v rámci bodu 4
 stromořadí – dotace – řešeno v bodě 10.
Vítězným uchazečem je společnost KAVYL, s r.o., která nabídla nejnižší cenu
 chodník u kruhového objezdu – informace k možnosti získání dotace
 schůzka II. NP hala
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14.

Zastupitelé se shodli na pracovní schůzce k řešení této problematiky, a to ve čtvrtek 19. 6. ve složení:
Rovný, Sýkora, Sedláček, Vlasák, Grolich. Cílem je využít II. NP k menším sportovním, popř. kulturním
akcím, vybudovat zde toalety a nový vstup na ochoz.
Vybavení zahrady MŠ pro děti – informace k získání dotace
Pumptrackové hřiště – bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Ve výběrové komisi budou: Ing.
Hůrka, Ing. Sedláček, p. Sýkora.
Bude proveden kamerový průzkum dešťově kanalizace a rekonstrukce části chodníků na ulici Rybník.

Smlouva o dílo „Výsadba stromořadí v obci Podolí“
Na základě posouzení nabídek podaných na veřejnou zakázku „Výsadba stromořadí v obci Podolí“ byla
hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka, kterou podala společnost Kavyl, spol. s r.o. a
nabídla cenu 154.519,- Kč vč. DPH. Tato společnost byla vyzvána k předložení smlouvy o dílo pro její
dopracování. Vzhledem k tomu, že obec neobjednává následnou péči o vysazenou zeleň, je otázka
případných reklamací, pokud by některý ze stromků uschnul, spíše věcí dohody, popř. osobní prestiže
dodavatele.
Zastupitelé se shodli, že podpis smlouvy bude podmíněn předchozím potvrzení o získání dotace.
Usnesení č. 12/6/2015: ZO schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Výsadba stromořadí v obci Podolí“ se společností Kavyl, spol. s r.o.,
Mohelno 563, 675 75, IČ: 49975358 za cenu 154.519,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem po
obdržení rozhodnutí o získání dotace.
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. 12/6/2015 bylo schváleno

15.

Rozpočtové opatření
RO 7/2015
Předsedající podrobně seznámil s položkami RO 7/2015, které je přílohou č. 3 zápisu z tohoto zasedání.
Usnesení č. 13/6/2015: ZO schvaluje
RO 7/2015, na straně příjmů částku: 417.500,- Kč a na straně výdajů částku: 1.454.800,- Kč, které je
přílohou č. 3 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
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
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Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 13/6/2015 bylo schváleno

16.

Zdrželi se - 0

Různé








17.

Proti – 0

Informace a zahájení provozu nového sběrného dvora
Vyhláška o odpadech. Ministerstvo vnitra rozporuje obecní vyhlášku o odpadech, kde uvádí, že na
základě Zákona o odpadech je původcem odpadu obec a ta je povinna jej likvidovat. Občany nelze
omezovat ani objemem ani počtem nádob, jisté omezení představuje i nálepka na popelnici,
kterou MV rovněž rozporuje. Vyhlášku bude nutné přepracovat a dát do souladu se zákonem.
Příspěvek z ÚP na zaměstnance obce – byl přijat nový zaměstnanec na údržbu obce pan Eduard
Žovinec. Po dobu 9 měsíců je jeho pracovní místo dotováno částkou 15 000 Kč.
Mgr. Jana Pytelová pozvala všechny přítomné na oslavu u příležitosti zakončení školního roku
2014/2015 u školní jídelny.
Mgr. J. Rupp upozornil všechny přispěvatele, že uzávěrka Zpravodaje je 30. 6. 2015 s možností
zasílat příspěvky na adresu zpravodaj@podoliubrna.cz a požádal o dodržení termínu.
Mgr. Pytelová upozornila na vyvrácený strom v nové aleji k myslivně. Ing. Eliáš slíbil nápravu a
dosetí dotčené plochy.

Diskuse
Předsedající oznámil, že příští zasedání ZO je plánováno na 25. 8. 2015

18. Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 22:10 hodin.

Ověřovatelé:

p. Jiří Sýkora, v.r.

Ing. Ivo Sedláček, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 6. 2015
Zapisovatel: Mgr. Jan Rupp

Přílohy:
1. Chyba zjištěná při přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok 2014
2. Nápravná opatření k odstranění chyby a nedostatku
3. Rozpočtové opatření č. 7/2015
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