Zápis č. 11/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 8. 12. 2015

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 1. 12. 2015 do 8. 12. 2015 včetně, současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
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 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.
Stanislav Koukal a Ing. Ivo Sedláček. 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 formální úpravu v bodě č. 6, jedná se o Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci se
Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Nikoli o dodatek č, 4, jak bylo mylně uvedeno.
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 upraven
předsedajícím.
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Návrh usnesení č. 1/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva, tak jak byl vyvěšen na úřední
desce a upraven předsedajícím.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Petr Krejčí
Jiří Sýkora
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Usnesení č. 1/11/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
x
x
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 vzešly následující
úkoly:
-

-

Informace a vzor žádosti k dotacím složkám obce jsou zařazeny v bodě různé budou
zveřejněny zítra ve středu 9.12.2015
Smlouva o převodu pozemků UZSVM dle usnesení 5/10/2015 byla podepsána dne
12.11.2015
Záměr obce o pronájem pozemků (zahrady na Zeliskách) zatím zveřejněn nebyl,
prověřením stávající nájemní smlouvy s panem Vodou bylo konstatována platnost –
výpověď lze podat do 31.8.2015 s platností k 31.10.2015
podpis smlouvy s dotační agenturou k zajištění dotace na rekonstrukci stávajících či
pořízení nových dětských hřišť dle usnesení 8/10/2015 je organizován v těchto dnech

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.

5) Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo „II/430 Podolí úprava křižovatky“
Smluvní strany připravily dodatek č.2 k SOD „II/430 Podolí úprava křižovatky“ a zhotovitel stavby
předkládá obci Podolí a městu Šlapanice návrh tohoto dodatku včetně příloh, který upřesňuje lhůty
zprovoznění stavby do 15.12.2015 a dokončení stavby do 22.5.2016. Prodloužení termínu dokončení a
předání stavby je odůvodněno případnou zimní přestávkou (max. v době 30.11.2015 – 31.3.2016), kdy
bude možné v případě nevhodných klimatických podmínek provádění stavebních prací přerušit. Pokud
to budou povětrnostní vlivy umožňovat, stavební práce budou pokračovat i v této zimní přestávce.
Do termínu zprovoznění stavby 15.12.2015 bude z objektů financovaných městem Šlapanice a obcí
Podolí dokončeny:
Zastávkové přístřešky – komplet
Chodníky – komplet, vyjma zadláždění chodníku na Pindulku
VO – komplet
Převod fakturace do roku 2016 je předpokládána ve výši cca 210.000 Kč z celkové částky.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
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Návrh usnesení č. 2/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Dodatek č. 3 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
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. 2/11/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
x
x
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

6) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci se Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Mezi obcí Podolí a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko byla dne 19.1.2004 uzavřena
Smlouva o spolupráci při realizaci dílčího projektu ISPA „PROJEKT OCHRANY VOD POVODÍ ŘEKY
DYJE“ v jejímž ustanovení se obec zavázala k úhradě nákladů označených jako „náklady
nepředvídatelné“, jejichž výše byla po uzavření smlouvy o spolupráci v rámci plnění závazků smluvních
stran průběžně stanovována dle skutečnosti a ujednána smluvními stranami předchozími dodatky. V
roce 2016 měla být provedena poslední splátka ve výši 1.729.700 Kč.
Dodatkem č. 5 se tato poslední splátka ruší a konstatuje, že na úhradu nepředvídatelných
(souvisejících) investic obec Podolí ke dni 15.5.2015 uhradila o 2 693 100,- Kč více, než byla cena díla.
Tato částka bude obci Svazkem uhrazena k 15.5.2016 na účet obce.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 3/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci dílčího projektu
ISPA „PROJEKT OCHRANY VOD POVODÍ ŘEKY DYJE“, uzavřené dne 19.1.2004 mezi Svazkem obcí pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko a obcí Podolí a pověřuje starostu jejím podpisem.
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. 3/11/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
x
x
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

7) Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru 386-07-LCD
Česká spořitelna předkládá obci dodatek k úvěrové smlouvě na základě zaplacení poslední povinné
mimořádné splátky v roce 2015 ve výši 500.000 Kč za prodej pozemků pod dálnicí z r. 2010. Tato splátka
byla poukázána na úvěrový účet stavby DPS.
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Konečné stavy úvěrů k 31.12.2015 tak budou:
SH
- 4.638.620 Kč
DPS
- 5.499.612 Kč
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 4/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru 386-07-LCD ze dne 20.3.2007 na
dům s pečovatelskou službou a pověřuje starostu jejím podpisem.
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. 4/11/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
x
x
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

8) Dodatek č. 9 ke „Zřizovací listině“ ZŠ a MŠ Podolí
Příspěvková organizace navýšila majetek z vlastních zdrojů v celkové hodnotě 305.666,- Kč:
 dodávka a montáž venkovních žaluzií a okenních sítí
 zahradní domek a skladovací domek.
Skladovací domek v hodnotě 14.520,- je však drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) a byl do
hodnoty navýšení majetku, kam patří dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000 Kč (DHM), zahrnut
omylem.
Proto musí být majetek příspěvkové organizace o jeho hodnotu ponížen dodatkem č. 9 ke „Zřizovací
listině“ ZŠ a MŠ Podolí.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 5/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Dodatek č.9 ke „Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Podolí“ č.j. 1/2008 ze dne 17.7.2008 a pověřuje starostu jejím podpisem.
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. 5/11/2015 bylo schváleno.

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

9) Darovací smlouva
Manželé Milan a Jaroslava Rusňákovi z Pardubic se rozhodli darovat obci Podolí dva obrazy
akademického malíře Jana Rusňáka, tatínka Milana. Jedná se o dva originály v hodnotě 35.000 a 25.000
Kč. Malíř pan Jan Rusňák je podolským rodákem, v Podolí od narození žil 25 let.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 6/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Darovací smlouvu mezi manželi Milanem a Jaroslavou
Rusňákovými jako dárci a obcí Podolí jako obdarovanou, jejíž předmětem jsou dva originální obrazy
malíře Jana Rusňáka, podolského rodáka, v hodnotě 35.000 Kč a 25.000 Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.
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. 6/11/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
x
x
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

Společnost MoTeC spol. s r.o. se rozhodla poskytnout obci Podolí finanční dar ve výši 10.000 Kč na
uspořádání Vánočního koncertu 2015.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 7/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Darovací smlouvu mezi společností MoTeC spol. s r.o. jako dárcem
a obcí Podolí jako obdarovanou, jejíž předmětem je finanční dar ve výši 10.000 Kč na uspořádání
Vánočního koncertu 2015 a pověřuje starostu jejím podpisem.
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. 7/11/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
x
x
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

10) Plán činnosti
Členové zastupitelstva se rozhodli upřesnit Plán činnosti na rok 2016, který vychází ze schváleného
Plánu činnosti na volební období 2014 – 2018.

5

























Posouzení energetické náročnosti budov ve spolupráci s Mikroregionem Roketnice
Pumptrackové hřiště – realizace
Obnova dětských hřišť s využitím dotace z MMR
Kruhový objezd – dokončení
Kamerový systém v obci – zpracování PD a získání CN
Rozvojový plán obce – dokončení
Protipovodňová opatření obce Podolí – realizace v návaznosti na získání dotace
Aktualizace protipovodňového plánu obce
Podání žádosti na zahájení komplexních pozemkových úprav v obci
Rekonstrukce hřbitovní zdi, vstupu a technické budovy
Oprava zídky podél Říčky – 1. etapa
Údržba melioračního kanálu
Oprava chodníku na Rybníku
Zbudování chodníku od Sokolovny k Obecnímu úřadu
Dokončení 2. NP Sportovní haly
Dořešení osvětlení temných míst v obci formou veřejného osvětlení
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Za Zámkem v návaznosti na překládku vedení
NN do země
Řešení budoucnosti Pachrovy vily
Prověřit spoj 151 na Starou osadu
Zveřejnění kroniky online
Výměna osvětlení v hale na LED – v návaznosti na dotační tituly
Nová kartotéka na OÚ Podolí
Oprava cesty do Líšně (jednání se SÚS JMK, MČ Líšeň, městskou správou komunikací,
KORDISem)

Ze schváleného Plánu činnosti na volební období 2014 – 2018 dále trvají:
Plánovací
 Spolupráce při realizaci obchodního centra GLOBUS a následná opatření v obci
 Zpracování záměru komplexního řešení sportovišť včetně nových sportovišť, údržby,
dopravní obslužnosti, parkování…
 Nalezení a dobudování vhodné sportovní plochy pro neregistrované sportovce, děti a
veřejnost (venkovní cvičební prvky – work outy i pro seniory)
 Zpracování projektové dokumentace řešení průtahu obcí včetně chodníků, parkovacích
stání, VO a uložení inženýrských sítí do země
 Prověření možnosti realizace terénního valu podél dálnice
 Vytvoření plánu údržby obce s vytvořením priorit a standardů pro jednotlivé oblasti
 Vyčlenění stálého procenta z obecního rozpočtu směrovaného do oblasti kultury vč.
Fondu významných kulturních památek v obci
Realizační
 Oprava zídky podél Říčky
 Opravy chodníků
 Řešení chodníků a parkovacích stání v lokalitě Výhon
 Realizace chodníku na Kolonku
 Rozšíření místního rozhlasu do neozvučených částí obce a jeho postupná rekonstrukce
 Zneprůjezdnit obslužnou komunikaci kolem bývalého JZD mezi Mokrou a Kolonkou
 Realizace informačních tabulí v obci (označení průmyslové zóny – Movianto, parkování
u haly, rozcestníky k významným místům v obci a okolí)
 Dořešení protažení cyklostezky
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
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Na dotaz paní Vlachové přesedající seznámil přítomné se stavem rozpracovanosti jednotlivých bodů
Plánu činnosti na volební období 2014 – 2018.
Z diskuze vyplynulo doporučení doplnit jednotlivé plánované akce předpokládanými termíny
realizací. Tyto budou doplněny do příštího zasedání ZO.
Návrh usnesení č. 8/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Plán činnosti Zastupitelstva obce Podolí na rok 2016.
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. 8/11/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
x
x
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

11) Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočet obce byl sestaven na základě platných smluv a vývoje a skutečnosti rozpočtu minulého roku
a plánu činnosti. Na jeho sestavení se podíleli zaměstnanci OÚ, vedení obce a členové zastupitelstva
obce.
V roce 2015 byla provedena poslední mimořádná splátka 500.000 Kč za prodej pozemků pod dálnicí z
r. 2010.
Předsedající seznámil přítomné s některými položkami v návaznosti na plán činnosti a dal možnost
členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 9/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Rozpočet obce pro rok 2016 v členění na paragrafy, příjmy:
20.828.800,-, výdaje: 14.671.900,-, splátky: 1.091.500,-, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
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. 9/11/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
x
x
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

12) Rozpočtový výhled 2017 - 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 2015, vývoje minulých roků, návrhu
rozpočtu 2016 a plnění smluvních závazků obce do budoucna. Předpokládá průběžný mírný nárůst jak
daňových i nedaňových příjmů, tak i mandatorních výdajů.
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Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
ZO bere na vědomí Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2022, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

13) Rozpočtové opatření
Předsedající podrobně seznámil přítomné s položkami RO 12/2015, které je přílohou č.3 zápisu
z tohoto zasedání.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Paní ředitelka ZŠ a MŠ Podolí Mgr. Jana Pytelová odpověděla na dotazy k mimořádnému navýšení
rozpočtu na tento rok 2015.
Návrh usnesení č. 10/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje RO 12/2015, na straně příjmů částku: 61.000,- Kč a na straně
výdajů částku: 452.800,- Kč, které je přílohou č.3 zápisu z tohoto zasedání.
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. 10/11/2015 bylo schváleno.

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

Předsedající seznámil přítomné s nutností provedení konečných rozpočtových úprav v souvislosti s
koncem roku, kdy rozdíly mezi skutečností a rozpočtem v jednotlivých § 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.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 11/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí pověřuje starostu provedením posledního rozpočtového opatření č.
13/2015.
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- 6
Usnesení č. 11/11/2015 bylo schváleno.

zdržel se
pro
pro
x
x
pro
pro
pro
pro
Proti- 0
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Zdrželi se- 1

14) Plán inventarizace k 31.12.2015
Plán inventarizace k 31.12.2015 sestavuje starosta a jmenuje členy inventarizačních komisí. Všichni
členové budou s plánem seznámeni a budou jim předány jmenovací listiny a sestavy k provedení
inventarizace.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.

15) Různé


V návaznosti na nový občanský zákoník požádal starosta SDH Podolí, Jaromír Čandrla
o souhlas se zřízením sídla SDH Podolí v budově požární zbrojnice.

Návrh usnesení č. 12/11/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje sídlo Sboru dobrovolných hasičů Podolí v budově Požární
zbrojnice Podolí č.p. 130, PSČ 66403 v majetku obce Podolí.

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. 12/11/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
x
x
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0



Zeď u RD pana Hégra
Při odstraňování zdi u RD pana Hégra se zřítil zbytek štítové zdi, který měl být dle
původní dohody ponechán. Bylo tak zjištěno, že zeď neposkytovala žádnou oporu
vedlejší budově. Takto byl informován stavební úřad a požádán o stanovisko ke
konečnému řešení. Dle telefonického vyjádření, které bude doručeno písemně, není
nutno původní zeď jakkoli obnovovat.
Zastupitelstvo bere na vědomí uvedené skutečnosti.



Na základě vytížení biopopelnic a kontejnerů a žádostí občanů jsme prověřili možnosti
posílení svozů ze současného intervalu 26x za rok na interval 33x za rok, nárůst ceny
za svoz je 93. tis. Kč.
Členové zastupitelstva se po diskusi shodli na prověření možnosti individuálního
režimu svozu, nejlépe s ponecháním stávajícího počtu svozů bez navýšení nákladů.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.



Dotace složkám v obci
Zastupitelstvo obce Podolí se rozhodlo podpořit zájmovou činnost v obci Podolí na
základě individuálních žádostí o dotaci. Individuální žádost o dotaci se podává
zpravidla do 31. ledna daného roku. Informace a vzor žádosti budou zveřejněny zítra
ve středu 9.12.2015 na webových stránkách obce na stránce „Podpora a dotace“
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Cena vodného a stočného na rok 2016
Vodné = 43,01 Kč (navýšení o 0,46 Kč)
Stočné = 46,58 Kč (navýšení o 0,17 Kč)
Celkem = 89,59 Kč (navýšení o 0,63 Kč)



plán zasedání ZO v roce 2016 – navrhujeme koncept plánovaných 6 zasedání
v intervalu cca 2 měsíců místo 11 v intervalu měsíčním
o Termíny jednání zastupitelstva obce v roce 2016
 26.1.2016
 22.3.2016
 28.6.2016
 30.8.2016
 11.10.2016
 6.12.2016
V případě změny termínu nebo konání mimořádného zastupitelstva budou občané
informování v souladu se zákonem.

Předvánoční kulturní akce:
 Česko zpívá koledy ve středu 9.12.2015 v 18 hodin pod
 posezení s důchodci 10.12.2015 v 16 hodin s kabaretním představením divadla
Klauniky
 předštědrovečerní setkání seniorů – ve čtvrtek 17.12.2015
 Vánoční koncert – Cimbálová muzika Grejcar a manž. Řihákovi, školní pěvecký sbor
 Živý Betlém s rozdáváním Betlémského světla ve středu 23.12.2015
 Zpívání u Jesliček v podolském kostele s Podolským chrámovým sborem a Dětským
farním sborečkem
 Tříkrálová sbírka – v neděli 3.1.2015 s Tříkrálovou besídka pro děti v DPS
 Uzávěrka zpravodaje č. IV. je 22.12.2015
 zítra budou roznášeny kalendáře mikroregionu do domácností zdarma

16) Diskuse
Člen zastupitelstva Ing. Sedláček se zeptal, co se dělo v budově Mateřské školky několik nocí po sobě,
svítilo se tam. Paní ředitelka vysvětlila, že probíhaly nějaké práce, které se nemohly dělat při plném
provozu, proto byly vždy až ve večerních hodinách, kdy ve školce nikdo není.
Dále se pan Sedláček zeptal, zda by mohly být udržovaná stezka lesem do Líšně, stále zarůstá.
Paní Krejčová upozornila na suché stromy kolem cesty do Líšně. Starosta řekl, že kontaktujeme Lesy
města Brna a upozorníme na to.
Dále se paní Krejčová zeptala, zda jsou již namontovány fotopasti na hřbitově, bylo jí odpovězen, že
zatím ne.
Člen zastupitelstva Ing. Hůrka se zeptal, kdy bude na rohu u sokolovny odstraněno železo?
Dále upozornil na poničené zábradlí na lávce přes potok Za humny a na mostek k odbočce na Rybník.
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17) Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 22:00 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Stanislav Koukal, v.r.

Ing. Ivo Sedláček, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 12.12. 2015
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočet obce pro rok 2016
Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2022
Rozpočtové opatření 12/2015
Prezenční listina členů zastupitelstva
Prezenční listina hostů
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