Zápis č. 1/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 21. 2. 2017
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 15. 2. 2017 do 21. 2. 2017 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce. Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluvil
nepřítomné zastupitele – G. Marciánovou a J. Sýkoru.

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé – Ing. Petr Rovný
– Ing. Petr Krejčí
zapisovatel – Mgr. Jan Rupp

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.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Smlouva o majetkoprávním vypořádání „II/430 Podolí úprava křižovatky“
Dodatek č.1 SOD – Protipovodňová opatření
Dodatek č.2 SOD – Projektová dokumentace a související služby
Rozdělení příspěvků složkám v obci
Převod finančních prostředků do Sociálního fondu
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rozpočtové opatření
Zpráva o výsledku inventarizace 2016
Plán činnosti
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení č. 1/1/2017: ZO schvaluje
program zasedání zastupitelstva, tak jak byl vyvěšen na úřední desce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
x
Ing. Stanislav Koukal
Pro
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Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Usnesení č. 1/1/2017 bylo schváleno.

4.

Pro
Pro
x
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. 3/7/2016: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace SANUS Brno z.s. z rozpočtu obce pro rok 2016 ve výši 60.000,- Kč, na zajištění sociální
péče na území obce Podolí a pověřuje starostu jejím podpisem – splněno.
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 – splněno.
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
podpisem – splněno.
Usnesení č. 13/7/2016 ZO pověřuje Starostu provedením posledního rozpočtového opatření č.
9/2016 – splněno.
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 – splněno.
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 – splněno

Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.

5.

Smlouva o majetkoprávním vypořádání „II/430 Podolí úprava křižovatky“
Smluvní strany obec Podolí, město Šlapanice a SÚS JMK se smlouvou ze dne 23.2.2015 dohodly na
společném postupu realizace a financování stavby „II/430 Podolí úprava křižovatky“, na základě níž
byly následně uzavřeny smlouvy o dílo na realizaci stavby. Stavba byla řádně dokončena, uhrazeny
náklady, zkolaudována a obci a městu předána do užívání dne 16.5.2016.
Na základě těchto skutečností se obec a město dohodli na konkrétní specifikaci rozdělení takto
pořízeného majetku a to dle osy silnice II/430 tak, že město získává do majetku a správy část, která
je vymezena středem osy komunikace směrem do k.ú. Bedřichovice, obec získává do majetku a
správy část, která je vymezena středem osy komunikace směrem do k.ú. Podolí u Brna.
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Obec tak získává majetek: chodníky od křižovatky oboustranně podél komunikace III/37370 do Podolí
a chodník podél silnice II/430 na podolské straně až směrem k osadě Pindulka včetně zastávkových
přístřešků (3 ks) a včetně 10 ks stožárů s 11 ks lampami VO.
Obec a město budou o takto rozdělený majetek pečovat a udržovat jej, stejně tak se budou podílet
na úhradě nákladů na spotřebu el. energie VO chodníků a křižovatky.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Paní Krejčová se zeptala, v jakém poměru bude rozdělována cena za VO?. Pan starosta ji odpověděl,
že podle počtu lamp, které připadají na jednotlivé obce v dělení dle podélné osy stavby.
ZO bere na vědomí
Smlouvu o majetkoprávním vypořádání stavebních objektů stavby „II/430 Podolí úprava křižovatky“,
která specifikuje konkrétní rozdělení pořízeného majetku realizací stavby.

6.

Dodatek č.1 SOD – Protipovodňová opatření
Obec uzavřela 26.7.2016 smlouvu o dílo na realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Podolí“
financovanou z Operačního programu životní prostředí ve výši 70% uznatelných nákladů
s předpokládaným termínem dokončení leden 2017.
Fyzická realizace je kromě rozhlasové ústředny na OÚ dokončena. Avšak v důsledku vzájemné chyby
v komunikaci nebylo včas požádáno o přidělení Český telekomunikační úřad o přidělení vysílací
frekvence. Toto bylo odhaleno začátkem ledna a ihned byla sjednána náprava - odeslaná žádost.
Protože však schvalování vysílací frekvence prochází celkem zdlouhavým procesem (schvalování u
sousedních států), nebylo možno dodržet termín leden 2017 kompletní dokončení díla a uvedení do
provozu.
Z toho důvodu byl zpracován Dodatek č.1 k SOD, kterým se prodlužuje termín dokončení celého díla
do 15.3.2017. Tento termín nijak nekoliduje s termíny stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, ve kterém je termín dokončení stanoven do 30.09.2017.
Dodatek č. 1 k SOD musel být podepsán obratem před uplynutím platnosti SOD.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 2/1/2017: ZO dodatečně schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Podolí“.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
x
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/1/2017 bylo schváleno.

7.

Dodatek č. 2 SOD – Projektová dokumentace a související služby
V průběhu zpracování projektové dokumentace silničního průtahu obcí a architektonické studie návsi
došlo k několikanásobnému projednávání jednotlivých vývojových verzí, čímž nebylo možné dodržet
původní termín předání Urbanisticko-architektonická studie a DÚR I. Etapa (ul. Výhon). Proto po
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vzájemné dohodě předkládá zpracovatel návrh dodatku č. 2 k uzavřené SOD, který upravuje konečné
termíny dokončení a předání jednotlivých etap.
DÚR I. Etapa (ul. Výhon) tak bude předána do 23. 3. 2017. Předpoklad vydání územního rozhodnutí
je červen 2017, vydání stavebního povolení pak v září 2017. Následně proběhne veřejná zakázka –
soutěž na zhotovitele rekonstrukce ul. Výhon a zahájení realizace připravujeme na jaro 2018.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 3/1/2017: ZO schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Projektová dokumentace a související služby“ 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/1/2017 bylo schváleno.

8.

Rozdělení příspěvků složkám v obci
Na základě podaných žádostí o individuální dotace zájmovými složkami v obci byly posouzeny
všechny tyto žádosti a zpracován návrh na rozdělení schválené rozpočtové rezervy pro rok 2017 ve
výši 620 tis. Kč. Návrh rozděluje rezervu do výše 535.560 Kč a zbytek ponechává pro rozdělení v další
části roku.
Návrh na rozdělení schválené rozpočtové rezervy byl projednán členy zastupitelstva na pracovní
poradě a je předkládán zastupitelstvu ke schválení.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Pan Hůrka oznámil možný střet zájmů, neboť je představitelem spolku Orel, což je spolek, který je
rovněž žadatelem o dotaci. Pan starosta doporučil toto sdělení vzít na vědomí a vzhledem k tomu, že
navrhuje hlasovat o rozdělení dotací jako celku, doporučuje mu hlasovat spolu s ostatními. Ostatní
členové zastupitelstva nevyjádřili jiný názor.
Usnesení č. 4/1/2017: ZO schvaluje
rozdělení schválené rozpočtové rezervy pro rok 2017 pro individuální dotace zájmovým složkám v obci
ve výši 535 560 tis. Kč, které je přílohou č. 1 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/1/2017 bylo schváleno.
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V souladu se zákonem o obcích §85 schvaluje veřejnoprávní smlouvu o dotaci ve výši nad 50.000 Kč
výše zastupitelstvo obce.
Usnesení č. 5/1/2017: ZO schvaluje
předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SK Podolí, z rozpočtu
obce pro rok 2017 ve výši 100.000,- Kč na podporu pravidelné činnosti s dětmi 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/1/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/1/2017: ZO schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace FK Podolí, z rozpočtu obce pro rok
2017 ve výši 60.000,- Kč, na podporu pravidelné činnosti s dětmi 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/1/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/1/2017: ZO schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SANUS Brno z.s. z rozpočtu obce pro
rok 2017 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
x
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/1/2017 bylo schváleno.
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Usnesení č. 8/1/2017: ZO schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Sokol Podolí z rozpočtu obce pro
rok 2017 ve výši 60.000,- Kč, na podporu pravidelné činnosti s dětmi 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/1/2017 bylo schváleno.

9.

Převod finančních prostředků do Sociálního fondu
V rozpočtu na rok 2017 je v §6171 schválena částka 43.000 Kč pro výdaje sociálního fondu obce. Pro
čerpání fondu je třeba tuto částku převést na účet sociálního fondu a schválit její členění.
Pan starosta doplnil, že sociální fond kryje náklady na stravenky zaměstnanců obce, životní jubilea,
poplatky bance, atd.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 9/1/2016: ZO schvaluje
převod částky 43.000 Kč z rozpočtových účtů obce na účet sociálního fondu obce a její členění dle
Rozpočtu sociálního fondu obce 2017, který je přílohou č. 2 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/1/2017 bylo schváleno.

10.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Společnost E.ON předkládá Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030024265/001 ke stavbě názvem „Podolí, p.č.1269/25, překl.VN320, Krivjansky“, jejíž předmětem
je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti
energetického vedení na pozemcích ve vlastnictví obce Podolí parc.č. 674, 900/12, 1292/10, 583/3,
900/111, 900/112 v celkové výši 4.760 Kč bez DPH.
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Překládka je vyvolaná plánovanou výstavbou RD na pozemku parc.č. 1269/27 a jejím investorem je
stavebník. Je navržena trasou přes park Loučka, jejíž realizace by znamenala vykácení vzrostlých
stromů a umístění sloupu VN do dětského parčíku, což by omezovalo další záměry obce v této
lokalitě. Cílem obce je přemístit sloup VN na obecní pozemek do pole, což by ale znamenalo vyšší
náklady pro stavebníka. Na základě místního šetření za účasti projektanta i stavebníka starosta
navrhnul nové trasování, které vyhovuje jak distributorovi el. energie tak i obci, neboť nedojde
k zásahu do zeleně a do parčíku. Pro stavebníka se bude jednat o navýšení nákladů odhadem o 15%,
což je částka, která by patrně odpovídala nákladům na výsadbu náhradní zeleně, kterou by obec
požadovala v případě, že by vedení VN vedlo v původně navržené trase.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Pan Koukal se zeptal na možnost pokládky VN do země. Pan starosta mu odpověděl, že se jedná o
variantu, kterou obec nemůže ovlivnit, neboť je v kompetenci stavebníka, ale vzhledem k charakteru
reliéfu terénu je toto řešení patrně technicky neproveditelné.
Usnesení č. 10/1/2017 ZO pověřuje
Starostu jednáním o Smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající v umístění
distribuční soustavy – nadzemní vedení VN (holé vodiče) + podpěrné body VN na pozemcích ve
vlastnictví obce Podolí parc.č. 674, 900/12, 1292/10, 583/3, 900/111, 900/112, v katastrálním území
Podolí u Brna a následným podpisem v souladu s řešením „modrou variantou“ situace překládky
vedení VN, která ke 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/1/2017 bylo schváleno.

Společnost E.ON předkládá Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030033941/001 ke stavbě s názvem „Podolí, p.č. 1269/28,smyčka NN, Huták“. Jedná se o síť
technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§2 odst.2a
energetického zákona), konkrétně prodloužení distribučního vedení sítě NN uloženého na pozemcích
parc.č. 583/3, 668/3 v majetku obce Podolí, sloužící k napojení novostaveb RD na pozemcích p.č.
1269/27 a 1269/28. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 2000,Kč bez DPH.
Usnesení č. 11/1/2017 ZO schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030033941/001 spočívající v umístění
distribuční soustavy - vedení sítě NN uloženého na pozemcích parc.č. 583/3, 668/3 v majetku obce
Podolí, v katastrálním území Podolí u Brna za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.000,-- Kč bez
DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
x
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Usnesení č. 11/1/2017 bylo schváleno.

11.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Rozpočtová opatření
Stav finančních prostředků k 31.12.2016
Stav účtů :
7.051.444,40 Kč
Stav úvěrových účtů : -9.046.808,00 Kč, z toho DPS : -4.867.356 Kč, SH -4.179.452,00 Kč
Dotace a jejich čerpání:
Protipovodňová opatření
1.300.600,- Kč (bude čerpáno v r.2017)
Dopravní automobil JSDH
750.000,- Kč (450.000 Kč bude čerpáno
v r.2017)
Obnova hřbitova, I. etapa
700.000,- Kč
Obnova dětských hřišť
275.500,- Kč
Výměna osvětlení sportovní haly
200.000,- Kč
Obnova výpočetní techniky v knihovně
35.000,- Kč
Údržba a čistota cyklostezek
59.500,- Kč
Mikroregion – informační tabule
22.000,- Kč
Úřad práce - vytvoření 3 prac. míst 09/15 - 08/16
měsíčně dle skutečných mzdových nákladů
CELKEM dotace
1.592.000,- Kč

Podrobné seznámení s položkami RO 9/2016, které je přílohou č. 4 zápisu z tohoto zasedání.
ZO bere na vědomí
RO 9/2016, na straně příjmů částku: 270 000 Kč a na straně výdajů částku: 43 900 Kč, které je přílohou
č. 4 zápisu z tohoto zasedání.

Z důvodu novely zákona č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, která byla zveřejněna 30.12.2016 (po
schválení rozpočtu obce na rok 2017) je na základě stanoviska ministerstva financí nutné nahradit ve
schváleném rozpočtu položku 1351 (Odvod výtěžku z provozování loterií: 55 000,- Kč) novou
položkou platnou od 1.1.2017 s číslem 1382 (Zrušený odvod z loterií a podobných her: částka 55 000,Kč se nemění). Dochází tedy pouze ke změně čísla položky, ne změně rozpočtu.
Oznámení o změně je zveřejněno na úřední desce obce Podolí.
ZO bere na vědomí
nahrazení položky „1351 Odvod výtěžku z provozování loterií“ ve schváleném rozpočtu obce Podolí na
rok 2017 novou položkou platnou od 1.1.2017 s číslem „1382 Zrušený odvod z loterií a podobných
her“.
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Podrobné seznámení s položkami RO 1/2017, které je přílohou č. 5 zápisu z tohoto zasedání.
Usnesení č. 12/1/2017: ZO schvaluje
RO 1/2017, na straně příjmů částku: 430 400,- Kč a na straně výdajů částku: 650 300,- Kč, které je
přílohou č.5 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/1/2017 bylo schváleno.

RO 2/2017 bude samostatně rozdělovat dotace složkám v obci schválené dnes usnesením 3/1/2017.
Protože nebylo předem známé konečné rozdělení příspěvků, nebylo možné návrh rozpočtového
opatření předem připravit. Proto předsedající předložil zastupitelstvu návrh pověřit starostu obce
provedením RO 2/2017 v souladu s rozdělením schváleným usnesením.
Usnesení č. 13/1/2016: ZO pověřuje
starostu provedením RO 2/2017 v souladu se schváleným rozdělením finanční podpory složkám v obci
dle schváleného usnesení č. 4/1/2017.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
x
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/1/2017 bylo schváleno.

12.

Zpráva o výsledku inventarizace 2016
V souladu s vydaným příkazem k provedení inventarizace majetku obce Podolí k 31.12.2016,
byla inventarizace dokončena. Kompletní zpráva je k nahlédnutí na OÚ Podolí a bude součástí
Závěrečného účtu obce Podolí za rok 2016.
Seznámení přítomných s položkami stavu majetku obce.
ZO bere na vědomí
závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace za rok 2016.
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13.

Plán činnosti
Podané a plánované žádosti o dotace:
- Knihovna Podolí - Přechod z knihovního systému Clavius na službu Tritius , dotace MK 68.000 Kč,
70% z uznatelných nákladů (informační systém nové generace, webový a dostupný z celého
světa, je nástupcem systému Clavius, webový katalog je použitelný i na mobilech
- Knihovna Podolí – obnova regálů na knihy, dotace z JMK max. 50.000 Kč, 50% uznatelných
nákladů, kalkulované náklady 100.000 Kč
- Dětská hřiště II. – dotace z MMR max. 400.000 Kč, 70% z uznatelných nákladů, projektové
náklady 592.317,- Kč
- Technická budova hřbitova - dotace z MZe, max. 700.000 Kč, 70% z uznatelných nákladů,
projektové náklady 1.301.753,- Kč
- Park Nad Výhonem III. – dotace ze SFŽP max. 250.000 Kč, 80% z uznatelných nákladů
- Dokončení II. NP sportovní haly – dotace z MMR max. 400.000 Kč, 70% z uznatelných nákladů,
projektové náklady 2.894.980,- Kč
- Dokončení II. NP sportovní haly – dotace z JMK max. 200.000 Kč
- Výročí obce – MZe, MK, JMK – odhadované náklady 200.000 Kč
- Mikroregion – městský mobiliář, dotace z JMK max. 50.000 Kč, 50% uznatelných nákladů,
kalkulované náklady 90.000 Kč
- Obnova křížků - dotace z JMK max. 50.000 Kč, 50% uznatelných nákladů, kalkulované náklady
100.000 Kč
- Údržba a čistota cyklostezek - dotace z JMK

14.

Různé
-

-

15.

Tříkrálová sbírka – v letošním roce občané obce Podolí přispěli částkou 41.676 Kč.
Divadelní představení – Nebyla to pátá, ale devátá (režie. Jiří Menzel) v neděli 9. 4. 2017
Výročí 780 let obce od první písemné zmínky. Bude to pojato s důrazem na zemědělské tradice
a základ, na němž obec v minulosti stála. Dojde k návštěvě přátel z partnerské francouzské
obce AU, dojde k vybudování petanquového hřiště za DPS s prvním hodem francouzských
přátel. Dále budou sportovní akce pro děti, sportovní utkání, dětské hasičské odpoledne
završené slavnostním předáním nového hasičského auta, setkání s rodáky, přejmenování
knihovny na Knihovnu Květy Legátové. V sobotu večer rocková zábava. Neděla bude ve
znamení folklóru, průvod obcí, mažoretky, venkovní mše svatá, hudební doprovod Mistříňanky.
Obcí budou projíždět 3 bryčky, které budou spojovat jednotlivé atrakce a zajímavá místa, vč.
možnosti návštěvy otevřených obecních prostor typu úřad, škola, jídelna, hala, atd. Budou hrát
folklorní i rockové kapely. Na OÚ bude veřejné promítání architektonické studie nové podoby
Podolí. Akce proběhne 24. – 25. 6. 2017. Vše bude podrobně popsáno ve Zpravodaji.
Uzávěrka Zpravodaje 31. 3. 2017
Příští zasedání 25. 4. 2017

Diskuse
-

-

Pan Hůrka požádal o možnost dobudování chodníků od mostku ke kostelu (nový úsek), dále
podél zemědělského družstva a nový chodník (pravostranný) na Kolonku. Dále o dokončení místa
k přecházení u sokolovny. Pan starosta odpověděl, že vše bude záležet na financích, neboť půjde
vždy o vlastní investice obce bez možnosti dotace.
Pan Sedláček upozornil na pravděpodobné zhoršení dopravní situace v souladu se zahájením
opravy povrchu dálnice v jarním a letním období s pravděpodobným zahájením v 4/2017.
Pan starosta informoval o záměru odfrézování a vybudování nového povrchu na silnici mezi
Podolím a Líšní.
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16.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 21:25 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Petr Rovný, v.r.

Ing. Petr Krejčí, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 2. 2017
Zapisovatel: Mgr. Jan Rupp

Přílohy:
1. Rozdělení schválené rozpočtové rezervy pro rok 2017 pro individuální dotace zájmovým složkám
v obci
2. Sociální fond obce a jeho členění
3. Trasa překládky sítě VN, její nové trasování a tzv. „modrá varianta“
4. RO 9/2016
5. RO 1/2017
6. Prezenční listina členů ZO
7. Prezenční listina hostů
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