Zápis č. 10/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 10. 11. 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 3. 11. 2015 do 10. 11. 2015 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno všech 9 členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé – Ing. Radek Hůrka
– Jiří Sýkora
zapisovatel – Ing. Gabriela Marciánová

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů na případné změny v programu. Nikdo žádný návrh
nepodal, hlasovalo se tedy o programu, jak byl vyvěšen na úřední desce.
1.
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6.
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8.
9.
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11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Obecně závazná vyhláška obce č. 3 /2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
Závazná pravidla o poskytování finanční podpory
Společná obecní policie
Doplnění usnesení 8/3/2015
Převod pozemků ÚZSVM
Žádosti o prodej pozemku
Plán činnosti
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení č.1/10/2015: ZO schvaluje
schvaluje program zasedání zastupitelstva, tak jak byl vyvěšen na úřední desce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí, PhD.
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
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Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 1/10/2015 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

4.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předseda KV Ing. Radek Hůrka konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání dle usnesení č.
4,5,6,7,8/9/2015 byly splněny. Všechny se týkaly podpisů smluv starostou obce.

5.

Obecně závazná vyhláška obce č. 3 /2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
Na základě výsledků referenda člen zastupitelstva Ing. Radek Hůrka předkládá návrh vyhlášky o úplném
zákazu hazardu na území obce Podolí a předsedající podle svého slibu z mimořádného zasedání
Zastupitelstva ji zařazuje do programu jednání tohoto Zastupitelstva.
Tato vyhláška byla předběžně schválena 31.8.2015 Ministerstvem vnitra, odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly - oddělení dozoru Brno - paní PhDr. Alice Urbánková - č.j.: MV-127387/ODK-2015.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 2/10/2015 ZO schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce 3/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her a
stanovení opatření k zajištění veřejného pořádku.
Ing. Vítězslav Eliáš
Zdržel se
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
Zdržel se
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 2
Usnesení č. 2/10/2015 bylo schváleno.

6.

Závazná pravidla o poskytování finanční podpory
Na základě novelizace zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů platí od
1.1.2015 nová pravidla pro poskytování dotací a návratné finanční výpomoci územně samosprávnými
celky. Toto je nově administrativně velmi složité, doporučení ekonomů a školitelů pro veřejnou správu
malým obcím je programy nesestavovat, dotace poskytovat na základě individuálních žádostí.
Navrhuji zrušit „Závazná pravidla o poskytování finanční podpory činnosti sportovních a zájmových
organizací s působností v obci Podolí“ a dotace poskytovat na základě individuálních žádostí.
Na základě současných pravidel stanovit vnitřní pravidla pro posuzování žádostí, které by posuzovala
stanovená pracovní skupina.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 3/10/2015 ZO ruší
„Závazná pravidla o poskytování finanční podpory činnosti sportovních a zájmových organizací s
působností v obci Podolí“ ze dne 20.12.2011.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 9
Usnesení č. 3/10/2015 bylo schváleno.

Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Předsedající navrhnul nejpozději do příštího ZO stanovit a zveřejnit podrobné informace, podle kterých
se budou poskytovat dotace. Upřesnil, že se jedná zejména o znění žádosti a dále do kdy se bude žádat
a do kdy musí být vyúčtováno.

7.

Společná obecní policie
Na základě společného jednání ze dne 25. 09. 2015 s jednotlivými starosty a projednáním s vedením města
Šlapanice, došlo město Šlapanice k těmto výsledkům přijatelného návrhu struktury a financování společné
obecní policie.
Pro zajištění nonstop služby je na základě propočtů zapotřebí 12 strážníků a jeden velitel a pravděpodobně
jeden částečný úvazek administrativního pracovníka (0,5 úvazek). V úvahu jsou brány všechny obce, které
se zapojily do projednávání společné obecní policie. Až teprve na základě oficiálního stanoviska jejich
rozhodovacích orgánů bude zjištěn finální počet obcí, které by se do takového systému zapojily.
V současné době jsou uvažovány jen provozní náklady. V případě, že bude návrh odsouhlasen, dojde k
přesnému dopočítání dalších nákladů, které bude nutné brát v úvahu a následně rozpočítat. V současné
době považujte další náklady co do rozsahu jako kvalifikovaně odhadnuté, stejně tak i jejich vyčíslení.
Náklady pro obec Podolí při počtu 1366 obyvatel k 1.1.2015 a nákladu 283 Kč na obyvatele je celkový
roční náklad 386 578 Kč.
Současné náklady na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb Městské policie Šlapanice se
pohybují v desítkách tisíc korun ročně.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se. Z diskuse mezi členy
zastupitelstva vzešlo konečné rozhodnutí o nepřistoupení k Projektu společné obecní policie v návaznosti
na záměr obce na realizaci Bezpečnostního kamerového systému v obci v kombinaci s pasivními prvky
bezpečnosti jako je zřízení přechodů pro chodce, osvětlení zákoutí a možností zřídit pozici policejního
preventisty.

8.

Doplnění usnesení 8/3/2015
Zastupitelstvo obce Podolí tímto usnesením schválilo 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. V usnesení však opomenuto uvedení formulace
„bez příplatku podle počtu obyvatel“, stejně jak bylo uvedeno v usnesení č. 23/10/2014 z ustanovujícího
zasedání 4.11.2014 o stanovení odměn.
Usnesení č. 4/10/2015: ZO upřesňuje
usnesení č. 8/3/2015 ze dne 31.3.2015, kterým stanovilo 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. Odměna je takto stanovena bez příplatku
podle počtu obyvatel.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Zdržel se
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
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Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno

9.

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 1

Převod pozemků ÚZSVM
Česká republika – Úřad pro zastupování ve věcech majetkových předkládá obci Podolí Smlouvu o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-15/173, konkrétně pozemků parc.č.
886/1 a 886/3, vše v k.ú. Podolí u Brna, využitých jako silnice a ostatní plocha. Pozemky se nacházejí
v lokalitě Pindulka.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 5/10/2015: ZO schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-15/173, konkrétně
pozemků :
parc.č. 886/1 v účetní hodnotě 6.665,- Kč,
parc.č. 886/3 v účetní hodnotě 651,- Kč,
vše v k.ú. Podolí u Brna, mezi převodcem Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a nabyvatelem obcí Podolí a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 9
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/10/2015 bylo schváleno.

10.

Žádosti o prodej pozemku
a) Žádost paní Hlinické, majitelky domu č.p. 460 v lokalitě Nad Výhonem, o odprodej části pozemku
parc.č. 945/121 v lokalitě Nad Výhonem III. Tento pozemek (945/121) je určen jako veřejná zeleň
(strom, keř, lavička,..)
Usnesení č. 6/10/2015: ZO schvaluje
Zveřejnit záměr obce Podolí o prodeji části pozemku parc.č. 945/121 v k.ú. Podolí u Brna.
Ing. Vítězslav Eliáš
Proti
Ing. Gabriela Marciánová
Proti
Ing. Stanislav Koukal
Proti
Ing. Petr Rovný
Proti
Mgr. Jan Rupp
Proti
Jiří Sýkora
Proti
Ing. Petr Krejčí
Proti
Ing. Ivo Sedláček
Proti
Ing. Radek Hůrka
Proti
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti – 9
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/10/2015 nebylo schváleno.
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b) Žádost o prodej pozemků (zahrad Zeliska) za posledními domy na Kolonce po levé straně. Obec je
vždy pronajímala jako zahrady, později o zahrady již zájem nebyl, proto jsou v současné době od
roku 2010 pronajaté jako pastviny pro koně panu Vodovi za cenu 2000 Kč/rok. V tomto duchu bylo
odpovězeno zájemcům o koupi.
Usnesení č. 7/10/2015: ZO schvaluje
Zveřejnit záměr obce Podolí o pronájem pozemků parc.č. 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 a
1070 v k.ú. Podolí u Brna.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 9
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/10/2015 bylo schváleno.

11.

Plán činnosti
Informace k vývoji schváleného plánu činnosti a zahájení realizace následujících investičních akcí a
oprav:
 Posouzení energetické náročnosti budov – ověřit povinnosti vyplývající ze zákona a oslovit další
dodavatele
 Pumptrackové hřiště – zpracována PD
 Stromořadí – probíhá realizace
 Kruhový objezd – zhotovitel bude navrhovat prodloužení termínu dokončení do jarních měsíců roku
2016, zastupitelstvo doporučuje vyvinout maximální tlak na dokončení všech prací v co nejkratším
možném termínu, starosta bude informovat neprodleně s aktuálním vývojem harmonogramu prací
 Kamerový systém v obci – byla předložena nabídka společnosti Comimpex na aktualizaci studie
 Obnova dětských hřišť – byla předložena nabídka na obnovu dětských hřišť u sportovní haly, Nad
Výhonem a v areálu fotbalového hřiště, začátkem listopadu byla vyhlášena dotační výzva MMR ČR,
na základě které je možnost žádat o podporu 70%, termín podání žádostí je 15.1.2016.

Usnesení č. 8/10/2015: ZO pověřuje
starostu podpisem smlouvy s dotační agenturou k zajištění dotace na rekonstrukci stávajících či pořízení
nových hřišť ve stávajících lokalitách a pro lokalitu Rybníček až do maximálního čerpání dotace a to do
15.12.2015.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 9
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/10/2015 bylo schváleno.
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12.

Rozpočtové opatření
Podrobné seznámení s položkami RO 11/2015, které je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
Usnesení č. 9/10/2015: ZO schvaluje
RO 11/2015 na straně příjmů částku: 805.000,- a na straně výdajů částku: 255.400,- Kč, které je přílohou
č. 1 zápisu.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 9
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/10/2015 bylo schváleno.

13.

Různé
- Audit JmK – proběhl koncem měsíce října s výsledkem bez závad
- Byla podána žádost o dotaci na Protipovodňová opatření v obci Podolí
- Dokončení Revitalizace sídlení zeleně (DPS, Loučka, Zeliska) – bude podána žádost o platbu
- 22.11. – Podzimní koncert duchovní hudby v kostele sv. Jana Nepomuckého od 17 hodin
- 29.11. - 1. adventní neděle – rozsvěcování vánočního stromu, vystoupení dětí MŠ a ZŠ, VÁNOČNÍ
JARMARK
- 4.12. Napoleonské ohně na Žuráni
- 5.12. Bitva Tří císařů
- 19.12 v 18:00 hodin vánoční koncert v sokolovně
- Ing. Radek Hůrka – v jaké je fázi řešení přechodů v obci – starosta odpověděl, že již řeší s dopravním
inspektorátem; předsedající byl pověřen zastupiteli dál jednat o přechodech s dopravním
inspektorátem a na příštím zasedání informovat o stavu věci
- Mgr. Jan Rupp – jaký je vývoj ve věci padající zídky naproti kostela – již je vydáno demoliční povolení,
v nejbližších dnech dojde ke zbourání
- Mgr. Jan Rupp dále poznamenal, že řidiči snažící vyhnout se dopravní koloně na křižovatce Podolí
Bedřichovice si zkracují cestu přes Hrušky. Byla by vhodná domluva s pracovníky ZD Agropod, a.s. o
zneprůjezdnění této cesty do Podolí

14.

Diskuse
Pan Mrázek se zeptal, kdy dojde k sundání starých sloupů el. Vedení v ulici u sokolovny? Předsedající
odpověděl, že již kontaktoval společnost ENORM a VIVO Connection, o termínu bude obyvatele bydlící
v této ulici dopředu informovat.
Dále se pan Mrázek zeptal, zda jsou již vyměněny 3 suché stromy v nové aleji k myslivně. A zda se budou
kácet suché jabloně v ulici Nová? Suché stromy v aleji k myslivně jsou již vyměněny a jabloně v ulici
Nová jsou potřeba jak prořezat tak některé pokácet úplně.
Doporučil umístit odpadkový koš na odstavnou plochu na bývalých tenisových kurtech.
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15.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 21:05 hodin.

Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Radek Hůrka

……………………………………………..

Jiří Sýkora

……………………………………………..

Ing. Vítězslav Eliáš

……………………………………………..

Zápis byl vyhotoven dne 13. 11. 2015
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. Rozpočtové opatření č. 11/2015
2. Prezenční listina členů zastupitelstva
3. Prezenční listina hostů
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