Zápis č. 7/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 6. 12. 2016
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 29. 11. 2016 do 6. 12. 2016 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
– Mgr. Jan Rupp
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Žádost o příspěvek na sociální služby
Žádost FK Podolí, z.s.
Dopravní automobil pro JSDH Podolí
Dodatek č. 10 ke „Zřizovací listině“ ZŠ a MŠ Podolí
Rozpočtové opatření
Dokončení II. NP Sportovní haly v Podolí
Plán činnosti
Rozpočet 2017
Rozpočtový výhled 2018 - 2022
Plán inventarizace k 31. 12. 2016
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení č. 1/7/2016: ZO schvaluje
program zasedání zastupitelstva, tak jak byl vyvěšen na úřední desce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
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Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 1/7/2016 bylo schváleno.

4.

Pro
Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předseda KV Ing. Radek Hůrka seznámil přítomné s úkoly vzešlými z minulých zasedání:
 Usnesení č. 16/3/2016 - řešení havarijního stavu otopného systému v budově základní školy
prostřednictvím zbudování přípojky plynu a plynové kotelny - splněno
 Usnesení č. 8/5/2016 -smlouva o zřízení věcného břemene č. 014330037599/001 spočívající v
umístění distribuční soustavy - splněno
 Usnesení č. 2/6/2016 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úvěru 386-07-LCD ze dne 20. 3. 2007 na dům
s pečovatelskou službou - splněno
 Usnesení č. 3/6/2016 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úvěru 375-07-LCD ze dne 20. 3. 2007 na
sportovní halu - splněno
 Usnesení č. 4/6/2016 zveřejnění záměru na prodej pozemků parc.č. 935/161, 928/14, 928/2 v
k.ú. Podolí u Brna - splněno
 Usnesení č. 5/6/2016 Smlouvu mezi obcí Podolí a JMK o právu provést stavbu „Chodník v ulici
u Kostela“ na pozemku p.č. 775 v k.ú. Podolí u Brna ve vlastnictví JMK- splněno
 Usnesení č. 6/6/2016 Smlouvu mezi obcí Podolí a ČR ÚZSVM o souhlasu s realizací stavebního
záměru „Chodníky v obci Podolí“ na pozemcích p.č. 583/7, 614/8 a 1265/1 ve vlastnictví ČRÚZSVM - splněno
 Usnesení č. 7/6/2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Projektová dokumentace a související
služby“ - splněno

5.

Žádost o příspěvek na sociální služby
SANUS Brno žádá obec Podolí o příspěvek na sociální služby poskytované občanům na území obce
Podolí.
SANUS poskytuje pečovatelskou službu již od zavedení Registrace JMK v roce 2007. Jde o terénní formu
poskytování sociální péče. Poskytuje komplexní domácí péči sociální a zdravotní, a to nejenom v
pracovních dnech, ale i (v rámci kapacity) v odpoledních a večerních hodinách včetně dnů pracovního
volna a svátků.
Cílovou skupinou pro poskytování péče jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jine fyzické
osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života.
Změnou legislativy a rozpočtového určení daní byla část daní - prostředků státní podpory přesunuta
do rozpočtu obcí. JMK přijal Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, kdy část podpory hradí z rozpočtu JMK a část
převádí na obce.
Obec je ze zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách povinna zajistit potřeby poskytování sociálních
služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a může poskytnout ze svého rozpočtu účelové
dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům
sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.
SANUS Brno dokládá své žádosti na rok 2016 i na rok 2017 rozpočtem poskytování soc. služeb na území
obce Podolí, současně je doložen sociálním odborem MěÚ Šlapanice propočet podílu nákladů a
příspěvků dle krajských pravidel. Požadované částky dotací obce jsou:
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-

pro rok 2016
pro rok 2017

152.000 Kč
59.340 Kč

(propočet vychází z počtu klientů v roce 2014)
(propočet vychází z počtu úkonů v roce 2015)

Předsedající navrhl schválit a vyplatit dotaci na rok 2016, dotaci na rok 2017 schválit a vyplatit v řádném
termínu schvalování dotací v únoru 2017.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Paní Vrbecká, zástupkyně Sanus Brno z.s. odpověděla mimo jiné na dotaz, kolik klientů a kolik úkonů
bylo v jednotlivých letech, kdy se měnil způsob výpočtu příspěvku. V roce 2014 bylo na území obce
Podolí 57 klientů a 600 hodin úkonů, v roce 2015 to bylo 48 klientů a 516 hodin úkonů.
Člen zastupitelstva Ing. Sedláček k věci vyslovil názor, že rozdíl výpočtu příspěvku je značný a po debatě
zastupitelů, občanů a zástupce Sanus Brno, navrhnul schválit příspěvek na rok 2016 i 2017 stejný a to
ve výši výpočtu pro rok 2017 tedy 60.000,-.
Usnesení č. 2/7/2016: ZO schvaluje
Mimořádnou dotaci pro SANUS Brno z.s. na pokrytí části provozních nákladů na zajištění sociální péče
na území obce Podolí pro rok 2016 ve výši 60.000 Kč.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Zdržel se
Mgr. Jan Rupp
Proti
Jiří Sýkora
Zdržel se
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti – 1
Zdrželi se - 2
Usnesení č. 2/7/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/7/2016: ZO schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SANUS Brno z.s. z rozpočtu obce pro
rok ve výši 60.000,- Kč, na zajištění sociální péče na území obce Podolí a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Zdržel se
Mgr. Jan Rupp
Proti
Jiří Sýkora
Zdržel se
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti – 1
Zdrželi se - 2
Usnesení č. 3/7/2016 bylo schváleno.

6.

Žádost FK Podolí, z.s.
FK Podolí předkládá opakovanou žádost o dotaci ve výši 150.000 Kč na opravu havarijního stavu střechy
objektu šaten mládeže (unimo buňky), kterou FK provedl, aby zamezil dalšímu poškozování obecního
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majetku. Opravu střechy dokládá soupisem skutečně provedených prací v hodnotě 123 054,- Kč bez
DPH, to je 148.895 Kč vč. DPH.
Další náklady, které FK do obecního majetku v letošním roce vložil, činní 356.000 Kč, sestávající
z rekonstrukce sociální zázemí a šatny pro rozhodčí s náklady 253.000 Kč, prováděcí PD na rekonstrukci
kompletního objektu šaten 78.000 Kč, náklady na územní a stavební řízení 25.000 Kč.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Člen zastupitelstva Ing. Sedláček vysvětlil přítomným zástupcům fotbalového klubu, že správný postup
by byl, kdyby nejdříve požádali o příspěvek a teprve poté opravu provedli.
Pan Miloš Vránek, zástupce fotbalového klubu k tomu obhajoval žádost klubu tím, že společnost
Renocar realizovala šatny mládeže z použitých unimo buněk v hodnotě 2,5 milionu korun zdarma, které
předala obci. Letos v létě, při silnějších deštích do nich začalo střechou zatékat, proto podal žádost FK
o příspěvek na opravu střechy před jejím provedením již na minulé zasedání zastupitelstva obce, kde
však tento nebyl schválen. Proto FK provedl opravu nevyhovujícího stavu a teď žádají opakovaně o
příspěvek zpětně.
Po delší diskusi zastupitelé hlasovali o následujícím.
Usnesení č. 4/7/2016 schvaluje
mimořádnou dotaci na pokrytí nákladů na provedenou opravu havarijního stavu střechy objektu šaten
mládeže FK Podolí z.s., ve výši 150.000 Kč.
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. 4/7/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/7/2016 schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace FK Podolí z rozpočtu obce ve výši
150.000,- Kč, na provedenou opravu havarijního stavu střechy objektu šaten mládeže FK 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. 5/7/2016 bylo schváleno.
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7.

Dopravní automobil pro JSDH Podolí
V návaznosti na schválení dotace z MV a JMK v celkové výši 750.000 Kč a schválené specifikace
dopravního automobilu Ministerstvem vnitra a obdrženého rozhodnutí o poskytnutí dotace z MV, byla
obcí vyhlášena a zveřejněna veřejná zakázka na výrobu a dodávku automobilu.
Byly podané tři nabídky, které byly ve čtvrtek 24.11.2016 vyhodnoceny. Všechny nabídky měly
nedostatek v nedoložení dokladů drobného či většího rozsahu, proto byli uchazeči vyzváni k jejich
doplnění do 1.12.2016, kdy následně komise dokončila hodnocení nabídek.
Finanční částky akce jsou:
Nejnižší cenu za dodávku DA nabídla AGROTEC a.s.
Dotace MV a JMK
Vlastní zdroje
Oproti projektovaným nákladům s DPH

1.370.100,- Kč bez DPH
1.657.821,- Kč včetně DPH
750.000,- Kč
907.821,- Kč
1.250.000,- Kč

Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Zastupitelé konstatovali, že nabídnutá částka za pořízení dopravního automobilu je o 400 tis. vyšší, než
byla částka očekávaná. Důvodem bylo navýšení nosnosti DA ze 3,5 t na 5,5 t, aby nebyla překračována
maximální povolená nosnost vozu při plném obsazení (9 míst) a naložení potřebnou technikou. Široce
diskutovali s přítomnými zástupci Sboru dobrovolných hasičů o technických požadavcích JSDH ve
vztahu k dotačním pravidlům a rozpočtu obce. Poté hlasovali.
Usnesení č. 6/7/2016 ZO rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky uchazeči AGROTEC a.s., Dornych 65, 617 00 Brno,
IČ: 00544957, který podal nabídku s nejnižší cenou 1.370.100,- Kč bez DPH za dodávku dopravního
automobilu pro JSDH Podolí.
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. 6/7/2016 bylo schváleno.
Po hlasování upozornil člen zastupitelstva Ing. Hůrka na jinou adresu vítězného uchazeče ve smlouvě
a jinou v nabídce. Následujícím usnesení ruší zastupitelstvo usnesení č. 6/7/2016 a nahrazuje ho novým
tak, aby byl dodavatel identifikován názvem a IČ.
Usnesení č. 7/7/2016 ZO ruší
Usnesení č. 6/7/2016.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
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Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 7/7/2016 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 8/7/2016 ZO rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky uchazeči AGROTEC a.s., IČ: 00544957, který podal
nabídku s nejnižší cenou 1.370.100,- Kč bez DPH za dodávku dopravního automobilu pro JSDH Podolí.
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. 8/7/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/7/2016 ZO schvaluje
Kupní smlouvu na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Podolí mezi obcí Podolí jako
objednatelem a společností AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče, IČ: 00544957 jako dodavatelem
za vysoutěženou cenu 1.370.100,- Kč bez DPH, to je 1.657.821,- Kč včetně DPH 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. 9/7/2016 bylo schváleno.
Na žádost obce Podolí byl schválen Radou JMK návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH", kterým se
prodlužuje termín čerpání dotace do 30. 11. 2017 v návaznosti na termín čerpání dotace z MV.
Usnesení č. 10/7/2016 ZO schvaluje
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na "Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH", kterým se prodlužuje termín čerpání dotace do 30. 11. 2017.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
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Jiří Sýkora
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 10/7/2016 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Po hlasování odešel člen zastupitelstva Jiří Sýkora, zastupitelé od této chvíle hlasovali v počtu 8.

8.

Dodatek č. 10 ke „Zřizovací listině“ ZŠ a MŠ Podolí
V návaznosti na usnesení ZO obce Podolí č. 16/3/2016 zbudovala obec plynovou přípojku a nový
plynový systém vytápění budovy základní školy a dvorní stavby, Růžovky, namísto nefunkčního
systému vytápění tepelnými čerpadly.
Dodatkem č. 10 ke zřizovací listině jednak příspěvková organizace ZŠ a MŠ Podolí snižuje hodnotu
majetku budovy o hodnotu systému tepelných čerpadel a jednak zřizovatel obec Podolí, předává nový
plynový otopný systém a o jeho hodnotu navyšuje hodnotu předaného majetku p.o.
 snížení hodnoty majetku o hodnotu systému tepelných čerpadel ve výši 2.255.349,- Kč
 zvýšení hodnoty majetku o pořizovací hodnotu plynového otopného systému ve výši 474.380,Kč
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 11/7/2016 ZO schvaluje
Dodatek č.10 ke „Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Podolí“ č.j.
1/2008 ze dne 17.7.2008 a pověřuje starostu jeho podpise.
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
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/7/2016 bylo schváleno.

9.

Rozpočtové opatření
Podrobné seznámení s položkami navrženého RO 8/2016, které je přílohou č.1 zápisu z tohoto
zasedání. Touto úpravou rozpočtu se odečítají částky schválených dotací na realizaci protipovodňových
opatření a pořízení dopravního automobilu pro JSDH, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. Na straně
příjmů je upraven příjem daní dle skutečného vývoje v tomto roce a odhadu příjmů v prosinci.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 12/7/2016 ZO schvaluje
RO 8/2016, na straně příjmů částku: 581.600 Kč a na straně výdajů částku: - 5.415.300 Kč, které je
přílohou č.1 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
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Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 12/7/2016 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Tak jako každoročně žádá předsedající zastupitelstvo o pověření k provedení posledního rozpočtového
opatření v tomto roce.
Důvodem je nutnost provedení konečných rozpočtových úprav v souvislosti s koncem roku, kdy rozdíly
mezi skutečností a rozpočtem v jednotlivých § nesmějí překročit 100% a úpravy konečných částek
paragrafů rozpočtu na skutečnost. To znamená odpočet neuskutečněných plánovaných výdajů tak, aby
se skutečné čerpání blížilo zdola 100%.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 13/7/2016 ZO pověřuje
Starostu provedením posledního rozpočtového opatření č. 9/2016.
Ing. Vítězslav Eliáš
Zdržel se
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
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 1
Usnesení č. 13/7/2016 bylo schváleno.

10.

Dokončení II. NP Sportovní haly v Podolí
V souladu s pověřením z minulého zasedání ZO bylo s s vítězným uchazečem ELEKTRO PLUS, spol. s.r.o.
dojednáno odložení termínu realizace do dubna 2017. Následný harmonogram kroků je navržen:
Dokončení II. NP Sportovní haly v Podolí - Harmonogram
termín podání nabídky
zadávací lhůta dní
90
Platnost nabídky do
Nabídka uchazeče délka provedení díla ve dnech
70
Odeslání Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Zastupitelstvo obce rozhodne o odložení zahájení realizace díla
6
(schválení SOD a dodatku SOD)
7 Uzavření SoD a současně dodatku SoD
9 Zahájení realizace díla
10 Dokončení díla
1
2
3
4
5

3.10.2016
1.1.2017
2.12.2016
6.12.2016
23.12.2016
13.3.2017
22.5.2017

Aktuálně je připravovaná žádost o podání dotace z MMR z programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova, maximální výše dotace je 400.000 Kč a lhůta pro podání žádostí je do 30. 12. 2016. Dalšími
dotačními možnostmi jsou očekávané dotační tituly z JMK.
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V souladu s navrženým harmonogramem a s odvoláním na dodržení základních požadavků lhůt
zadávacího řízení ve vztahu k dotačním možnostem a projednání se zhotovitelem je předkládána
zastupitelstvu ke schválení smlouva o dílo na realizaci projektu a současně dodatek č.1 SOD, kterým se
odkládá termín realizace dle harmonogramu, a zvyšují se sankce zhotoviteli za nedodržení doby plnění
na 2.200 Kč za každý započatý den prodlení.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Člen zastupitelstva Ing. Sedláček navrhnul, že především vzhledem k průběhu realizace stavby za
provozu sportovní haly by rozhodně měl být zajištěn Technický dozor investora a koordinátor BOZP.
Usnesení č. 14/7/2016: ZO schvaluje
Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Dokončení II. NP Sportovní haly v Podolí“ mezi obcí Podolí jako
objednatelem a společností ELEKTRO PLUS, spol. s.r.o., se sídlem Garguláková 1647/34 614 00 Brno,
IČ: 47917059 jako zhotovitelem za vysoutěženou cenu 2.894.980,- Kč bez DPH, to je 3.502.926,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem za podmínky současného podpisu Dodatku č. 1 k této
Smlouvě o dílo.
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
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 14/7/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/7/2016: ZO schvaluje
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na realizaci projektu „Dokončení II. NP Sportovní haly v Podolí“ mezi obcí
Podolí jako objednatelem a společností ELEKTRO PLUS, spol. s.r.o., se sídlem Garguláková 1647/34 614
00 Brno, IČ: 47917059 jako zhotovitelem, kterým se mění termíny zahájení a dokončení díla a současně
navyšuje částka se sankce zhotoviteli za nedodržení doby plnění na 2.200 Kč za každý započatý den
prodlení 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
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 15/7/2016 bylo schváleno.

11.

Plán činností
Ve vztahu k návrhu rozpočtu na rok 2017 starosta předkládá předsedající Plán činnosti na rok 2017,
který vychází ze schváleného Plánu činnosti na volební období 2014 – 2018 a dokončených bodů.
Plán činnosti je přílohou č. 2 zápisu tohoto zasedání.

9

Usnesení č. 16/7/2016: ZO schvaluje
Plán činnosti Zastupitelstva obce Podolí na rok 2017.
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
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Usnesení č. 16/7/2016 bylo schváleno.

12.

Zdrželi se - 0

Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce byl sestaven na základě uzavřených smluv, vývoje skutečnosti tohoto roku a plánu
činnosti. Na jeho sestavení se podíleli zaměstnanci OÚ, vedení obce a členové zastupitelstva obce.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 15 dní před jeho předložením zastupitelstvu
k projednání.
Usnesení č. 17/7/2016: ZO schvaluje
Rozpočet obce pro rok 2017 v členění na paragrafy, příjmy: 22.333.300,-, výdaje: 25.621.400,-, splátky:
1.277.000,-, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
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
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 17/7/2016 bylo schváleno.

13.

Rozpočtový výhled
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 2016, vývoje minulých roků, návrhu
rozpočtu 2017 a plnění smluvních závazků obce do budoucna. Předpokládá průběžný mírný nárůst jak
daňových i nedaňových příjmů, tak i mandatorních výdajů.
ZO bere na vědomí Rozpočtový výhled na roky 2018 až 2022, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

14.

Plán inventarizace k 31. 12. 2016
Plán inventarizace k 31. 12. 2016 sestavuje starosta a jmenuje členy inventarizačních komisí. Všichni
členové budou s plánem seznámeni a budou jim předány jmenovací listiny a sestavy k provedení
inventarizace.
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15.

Různé













16.

Dotace složkám v obci
Zastupitelstvo obce Podolí hodlá stejně jako loni 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 jsou zveřejněny na webových stránkách obce
na stránce „Podpora a dotace“
Cena vodného a stočného na rok 2017
Vodné = 44,40 Kč
Stočné = 47,60 Kč
Celkem = 92,- Kč
plán zasedání ZO v roce 2017 – navrhujeme držet koncept plánovaných 6 zasedání vždy
v úterý v intervalu cca 2 měsíců: 21. 2., 25. 4., 20. 6., 29. 8., 17. 10. a 12. 12.
Česko zpívá koledy ve středu 14. 12. 2016 v 17:45 hodin u vánočního stromu
předštědrovečerní setkání seniorů – ve čtvrtek 15. 12. 2016
Živý Betlém s rozdáváním Betlémského světla ve středu 23. 12. 2016 v 17 hod. u vánočního
stromu
Tříkrálová sbírka – v neděli 8. 1. 2015 s Tříkrálovou besídka pro děti v DPS
Uzávěrka zpravodaje je 20. 12. 2016
Navrhovaný přesun pošty do prostor DPS je v jednání, kde čekáme na odpověď České pošty,
s.p.
Pan Hůrka se zeptal na výsledek jednání s TJ Sokol Podolí o návrzích zastupitelstva ve vztahu
k jejich žádosti o dotaci na fasádu. Starosta odpověděl, že k návrhům obce byly TJ tlumočena
určitá stanoviska, která však starosta nepovažuje za konečná a hodlá dál s TJ jednat.

Diskuse
Pan Karel Stloukal navrhl,
- aby do budoucna bylo zahájení zasedání ZO posunuto na 18:00 hodin,
- dále podrobně vyjádřil svoje připomínky k problémům s dodržováním jízdního řádu
autobusů IDS, zejména k napojování autobusů u Bedřichovic a požaduje větší tlak na vedení
IDS k zajištění nápravy. Pan starosta opakovaně doporučuje řešit tyto případy neprodleně na
dispečinku Kordis JMK, a.s., neboť možnosti řešení ze strany obce již byly vyčerpány.
- dále otevřel problém zajíždění kamionů do obce, na což starosta informoval přítomné o přijetí
všech prozatím dostupných opatření, které však evidentně neznamenají absolutní řešení.
Dodal, že jsou aktuálně připravována k projednání další řešení, který však byla v minulostí
Dopravním inspektorátem PČR zamítnuta.

17.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 22:25 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Radek Hůrka, v.r.

Mgr. Jan Rupp, v.r.
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Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 8. 12. 2016
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. RO 8/2016
2. Plán činností
3. Rozpočet obce na rok 2017
4. Rozpočtový výhled 2018 - 2022
5. Prezenční listina členů zastupitelstva
6. Prezenční listina hostů
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