Zápis č. 2/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 25. 4. 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 18. 4. 2017 do 25. 4. 2017 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce. Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluvil
nepřítomného zastupitele J. Sýkoru.

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé – Ing. Stanislav Koukal
– Ing. Ivo Sedláček
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
Závěrečný účet obce Podolí za r. 2016
Obecně závazné vyhlášky obce Podolí
Urbanistickoarchitektonická studie obce
Dotace obci
Smlouvy o zřízení věcných břemen
Rozpočtová opatření
Převod finančních prostředků do Sociálního fondu
Ceník pronájmu sportovní haly
Pošta Partner
Plán činnosti
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení č. 1/2/2017: ZO schvaluje
program zasedání zastupitelstva, tak jak byl vyvěšen na úřední desce.
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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- 8
Usnesení č. 1/2/2017 bylo schváleno.

4.

Pro

Pro
Pro
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. 2/1/2017 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Protipovodňová
opatření obce Podolí“ – splněno
Usnesení č. 3/1/2017 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Projektová
dokumentace a související služby“ a pověřuje starostu jejím podpisem. – splněno
Usnesení č. 5/1/2017 - veřejnoprávní smlouva 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. – splněno
Usnesení č. 6/1/2017 - Veřejnoprávní smlouva 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. – splněno
Usnesení č. 7/1/2017 - 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.- splněno
Usnesení č. 8/1/2017 - 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. splněno
Usnesení č. 10/1/2017 – Starostu pověřuje 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. – splěno
Usnesení č. 11/1/2017 - Smlouva 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.splněno

Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
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5.

Závěrečný účet obce Podolí za r. 2016
Účetní OÚ Podolí předkládá ke schválení účetní závěrku a závěrečný účet obce i ZŠ a MŠ Podolí,
příspěvkové organizace za rok 2016, který byl řádně vyvěšen včetně všech příloh na ÚD Obce Podolí
min. 15 dní před projednáváním a k nahlédnutí byl k dispozici na OÚ Podolí.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §
10 odst. 3 písmeno c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Podolí číslo:
1/2/2016 ze dne 1. 6. 2016 byla dne 6. 6. 2016 poskytnuta organizaci SK Podolí neinvestiční dotace z
rozpočtu obce ve výši 100 000,-Kc (zaúčtováno dokladem č. 110736). Smlouva nebyla zveřejněna na
úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup. Nebylo dodrženo ustanoveni § 10d odst. 1
zákona c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 2/2/2017: ZO schvaluje
Účetní závěrku Obce Podolí za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/2/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/2/2017: ZO schvaluje
Závěrečný účet Obce Podolí za rok 2016 s výhradou, kdy:
- Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu
se zákonem. Zároveň přijímá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků, které jsou
popsány v příloze č. 1
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/2/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/2/2017: ZO schvaluje
Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvkové organizace za rok 2016 a
vyjadřuje souhlas s jejím celoročním hospodaření, a to bez výhrad.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
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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- 8
Usnesení č. 4/2/2017 bylo schváleno.

6.

Pro
Pro
Pro
Pro
x
Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Obecné závazné vyhlášky Obce Podolí
Obec má schválené obecně závazné vyhlášky:
- OZV 2 2001 o čistotě a veřejném pořádku
- OZV 2 2005 o volném pohybu psů,
které jsou zastaralé a odporují aktuálně platným zákonům. Proto obecní úřad připravil nové návrhy
OZV, jejichž znění bylo zkonzultováno s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV:
 OZV 1 2017 o pohybu psů na veřejném prostranství v obci Podolí, která nahrazuje obě zastaralé
vyhlášky,
 OZV 2 2017 o nočním klidu, kterou obec stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší.
Obě nové OZV nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 5/2/2017: ZO schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 01/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Podolí.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/2/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/2/2017: ZO schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 02/2017, o nočním klidu.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
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Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 6/2/2017 bylo schváleno.

7.

Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Urbanistickoarchitektonická studie obce
V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo „Projektová dokumentace a související služby“ byly
dokončeny části díla Urbanistickoarchitektonická studie a DÚR I. Etapa – Výhon.
Po dobu zpracovávání byly obě části díla v rozpracovanosti opakovaně projednávány se členy
zastupitelstva obce Podolí i některými občany. Po průběžném zapracování všech návrhů a připomínek
byly obě tyto části díla dokončeny a předány obci.
V aktuální době byla podána žádost o územní rozhodnutí I. etapy – ul. Výhon, následuje zpracování
dokumentace pro stavební povolení a stavební řízení, zpracování dokumentace pro provedení stavby
a dokumentace pro výběr zhotovitele. Vydání stavebního povolení očekáváme v podzimních
měsících, následovat bude výběr zhotovitele a příprava realizace, kterou plánujeme na jaro 2018. Na
podzim letošního roku bude zahájena rekonstrukce NN.
Po dokončení urbanistickoarchitektonická studie následuje zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí dalších etap díla - Etapa II „Dědina“, Etapa III „Náves“, Etapa IV „U Sokolovny“, Etapa V
„Rybník“.
Urbanistickoarchitektonická studie bude veřejně prezentována občanům obce 1. června ve
společenské místnosti DPS za účasti projektantů, při víkendových akcích k výročí obce bude
v prostorách OÚ k prohlédnutí prostorový model studie, Studie bude současně zveřejněna na
webových stránkách obce.
Dokumentace pro územní rozhodnutí I. etapy – ul. Výhon bude v průběhu územního řízení
k nahlédnutí na Stavebním úřadě Šlapanice, na OÚ Podolí a na webových stránkách obce.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracované části díla „Projektová dokumentace a související
služby“ – Urbanistickoarchitektonická studie a DÚR I. Etapa – Výhon, s tím že bude konečná verze
obsahovat zapracované všechny připomínky členů zastupitelstva, zvláště ty, které se týkají
chybějící části studie ulice Výhon.

8.

Dotace obci
Obec požádala o dotace k následujícím projektům:
1) Výročí 780 let obce (záštita MZe)
2) Park Nad Výhonem III (SFŽP)
3) Žádosti JMK (budou rozhodovány na zasedání ZJMK 27.4. – svolání mimořádného zasedání
ZO Podolí k doplnění do rozpočtu pro zahájení přípravy realizace)
a. Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK – pořízení novější
cisterny CAS
b. Finanční podpora z rozpočtu JMK – výročí 780 let od první historické zmínky o obci
Podolí
c. Podpora památek místního významu v JMK – oprava a údržba dvou hřbitovních
křížů a skulptury přátelství u vjezdu do obce a skulptury slunce u knihovny
d. Program rozvoje venkova JMK – Dokončení II. NP sportovní haly
e. Program rozvoje venkova JMK – Obnova a doplnění vybavení knihovny v Podolí
(regály)
Neschválené dotace:
4) Obnova hřbitova II. etapa (MZe)
5) Dokončení II. NP sportovní haly (MMR), obě pro nesoulad s vyhlášeným dotačním titulem
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Schválené dotace:
6) Nový knihovnický SW systém Tritius – (MK), celkové náklady 97.300 Kč, dotace 70% =
54.000 Kč, moderní knihovnický systém splňující současné uživatelské požadavky, fungující
na principu webového rozhraní, použitelný i na mobilech.
7) Zábavné hraní v Podolí - dětská hřiště II – (MMR), celkové projektové náklady 592.317 Kč,
dotace 400.000 Kč, součástí je přestavba zastaralého hřiště v lokalitě Nad Výhonem na
nové workoutové hřiště s povrchem tlumící pád pro děti od 6-15 let Další lokality a
doplnění hřiště u sportovní haly a u jezírka o další herními prvky a povrchem tlumícím pád
pro děti věkovou kategorii 3-15 let.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Ing. Sedláček a Ing. Krejčí vyzvali velitele JSDH Petra Čandrlu aby potvrdil, že vlastní finanční
spoluúčast na nákup nové cisterny CAS bude plně kompenzována prodejem staré cisterny či z jiných
zdrojů a reálně tak nebude nijak zatížen rozpočet obce.
Usnesení č. 7/2/2017: ZO schvaluje
Přijetí dotace ve výši 54.000 Kč z MK na implementaci systému Tritius v obecní knihovně.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/2/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/2/2017: ZO schvaluje
Přijetí dotace ve výši 400.000 Kč z MMR na obnovu dětského hřiště v lokalitě nad Výhonem a
doplnění hřiště u sportovní haly a u jezírka o další herní prvky.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/2/2017 bylo schváleno.

9.

Smlouvy o zřízení věcných břemen
V souladu s usnesením č. 10/1/2017 z minulého zasedání ZO byla se společností E.ON dohodnuta
změna trasy překládky VN podle Smlouvy 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. 583/3, 900/111, 900/112 za
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jednorázovou úplatu v celkové výši 5.160 Kč bez DPH. Smlouva byla v souladu s pověřením tímto
usnesením podepsána za obce Podolí dne 24. 3. 2017.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030024265/001 spočívající v umístění distribuční soustavy – 54m nadzemního vedení VN (holé
vodiče) + 1x podpěrný bod VN na pozemcích ve vlastnictví obce Podolí par. č. 583/3, 900/111,
900/112, v katastrálním území Podolí u Brna za jednorázovou náhradu v celkové výši 5.160,-- Kč
bez DPH.
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. předkládá na uzavřené smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 16.6.2014 Smlouvu o zřízení služebnosti umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích obce parc. č. 776/2, 776/6, 882/2 a
882/5 v k.ú. Podolí u Brna v rámci stavby pod označením 71010-007028 VPI Podolí II/430 úprava
křižovatky za jednorázovou úplatu v celkové výši 300 Kč bez DPH.
Usnesení č. 9/2/2017: ZO schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního
komunikačního vedení k pozemkům parc. č. 776/2, 776/6, 882/2 a 882/5, v katastrálním území
Podolí u Brna v rámci stavby pod označením 71010-007028 VPI Podolí II/430 úprava křižovatky za
jednorázovou náhradu v celkové výši 300,- Kč bez 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/2/2017 bylo schváleno.
Společnost E.ON Distribuce předkládá na uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ze dne 11.1.2017 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330042786/001 ke stavbě
názvem „Podolí, parc.č. 560/1, příp. NN, Truksa“, jejíž předmětem je uložení kabelu přípojky NN na
pozemku v majetku obce Podolí parc.č. 566 v k.ú. Podolí u Brna v celkové výši 17.100 Kč bez DPH.
Usnesení č. 10/2/2017: ZO schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330042786/001 spočívající v umístění distribuční
soustavy – kabel na pozemku v majetku obce Podolí parc. č. 566, v katastrálním území Podolí u
Brna za jednorázovou náhradu v celkové výši 17.100,-- Kč bez 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
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
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Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 10/2/2017 bylo schváleno.

10.

Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Rozpočtová opatření
ZO pověřilo starostu provedením RO 2/2017 v souladu se schváleným rozdělením finanční podpory
složkám v obci dle schváleného usnesení č. 3/1/2017. Na základě uvedeného starosta předkládá ZO
k seznámení RO 2/2017, které je přílohou č. 2 zápisu z tohoto zasedání.
ZO bere na vědomí
RO 2/2017, na straně příjmů částku: 0 Kč a na straně výdajů částku: 0 Kč, které je přílohou č. 2
zápisu z tohoto zasedání.
Starosta předložil k projednání návrh RO 3/2017, ve kterém byla zastupiteli upravena výdajová
strana. Schválené RO 3/2017 je přílohou č. 3 zápisu z tohoto zasedání.
Usnesení č. 11/2/2017: ZO schvaluje
RO 3/2017, na straně příjmů částku: 484.200 Kč a na straně výdajů částku: 1.077.500 Kč, které je
přílohou č. 3 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/2/2017 bylo schváleno.

11.

Převod finančních prostředků do Sociálního fondu
V návaznosti na přijetí nových zaměstnanců obce Podolí na trvalý úvazek paní Soni Horákové a
Františka Suchomela, dosud zaměstnávaných s dotací úřadu práce na veřejně prospěšné práce
nebyly v rozpočtu 2017 v souladu s platnou směrnicí o sociálním fondu vyhrazeny prostředky pro
čerpání sociálního fondu těchto zaměstnanců. Jedná se o částku 9.000 Kč schválenou v RO 3/2017.
Pro čerpání fondu je třeba tuto částku převést na účet sociálního fondu a schválit její členění.
Usnesení č. 12/2/2017: ZO schvaluje
Převod částky 9.000 Kč z rozpočtových účtů obce do sociálního fondu obce a její členění dle
změny Rozpočtu sociálního fondu obce 2017, který je přílohou č. 4 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x

8

Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 12/2/2017 bylo schváleno.

12.

Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Ceník pronájmu sportovní haly
Na základě analýzy financování sportovní haly provedené Finančním výborem v srpnu 2016 byly
zpracovány variantní návrhy úprav cen za pronájem sportovní haly. Zastupitelstvo obce po jejich
posouzení zvolilo úpravu ceníku dle varianty č. 1 s platností od nové sezóny 2017/2018 s tím, že takto
navíc získané finanční prostředky budou zpětně vráceny do podpory mládežnického sportu.
Současně se zabývalo návrhem na zvýšení ceny za pronájem parkovacích stání v garážích sportovní
haly, která nebyla od roku 2007 upravována. Dohodlo se na ceně 1.000 Kč včetně DPH za měsíc.
Dále se zastupitelé věnovali spuštění rezervačního systému badmintonových kurtů a volných hodin
ve sportovní hale, systém bude spuštěn do 1. 9. 2017.
Usnesení č. 13/2/2017: ZO schvaluje
Nový Ceník pronájmu sportovní haly Podolí s platností od 1. 9. 2017, který je přílohou č. 5 zápisu
z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/2/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/2/2017: ZO schvaluje
S platností od 1. 6. 2017 novou cenu za pronájem parkovacích stání ve sportovní hale ve výši
1.000 Kč / měsíc včetně DPH.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
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- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 14/2/2017 bylo schváleno.
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13.

Pošta partner
Česká pošta předložila obci záměr na převedení pobočky v Podolí do režimu Pošta Partner, kdy
provozovatelem je buď obec, nebo soukromá osoba. Zastupitelstvo se zabývá tímto návrhem
současně s přeložení poštovní pobočky do domu s pečovatelskou službou místo provozovny pedikúry
a masáží. Preferuje však provozování pobočky soukromou osobou, jíž je připraveno poskytnout
maximální součinnost a vstřícnost.
Konečné řešení bude projednáno na červnovém zasedání zastupitelstva, s tím, že by pobočka pošty
v Podolí v novém režimu a na novém místě by mohla být otevřena do konce letošního roku

14.

Plán činností
 Protipovodňová opatření obce Podolí – dokončeno, probíhá zkušební provoz, žádáme občany o
zpětnou vazbu o malé či nadbytečné slyšitelnosti na konkrétních místech.
 Chodníky u kostela, naproti Sokolovny vč. přechodu, u Agropod, na Kolonku – v tomto týdnu
bude vydáno územní rozhodnutí, navazuje ihned žádost o stavební povolení a realizace min.
přechodu
 Dokončení II. NP sportovní haly Podolí – realizace probíhá v souladu s podepsanou smlouvou,
termín dokončení by měl být dodržen.
 Rekonstrukce NN a VO Za Zámkem je dokončena, nepodařilo se dojednat se společností CETIN
(Česká telekomunikační infrastruktura) přeložení telekomunikačního vedení do země, proto
musela spol. E.ON učinit oficiální kroky v podání výpovědi z využití jejích sloupů pro umístění
jejich vedení. Po odstranění telekomunikačního vedení ze sloupů, které může trvat několik
měsíců, bude teprve přistoupeno k odstranění sloupů. Současně s instalací nového veřejného
osvětlení Za Zámkem bylo rozšířeno i VO naproti brány areálu AGROPOD a dále k fotbalovému
hřišti.
 Návštěva z AY sur Mosselle – 12 občanů, poslední víkend v květnu

15.

Různé
 Pouť se koná v neděli 14. 5. 2017, uzavírka středu obce bude od středy 10. 5. 2017 od 08:00 hodin
do neděle 14. 5. 2017 do 23:50 hodin, povolení pro bydlící a jejich hosty bude ke stažení na
stránkách obce
 Výročí 780 let obce se koná 24. 6. a 25. 6. 2017, uzavírka středu obce bude od soboty 24. 6. 2017
od 08:00 hodin do neděle 25. 6. 2017 do 23:50 hodin. Program byl uveden ve Zpravodaji, bude
na webových stránkách obce a na plakátech umístěných v obci
 Prořezy stromů dle pasportu zeleně v příštích týdnech
 Příští zasedání ZO je plánované na 20. 6. 2017, mimořádné zasedání ke schválení dotací se
uskuteční v průběhu května
 Člen zastupitelstva Ing. Hůrka požádal, zda by se mohly doplnit lampy veřejného osvětlení u
bývalého sběrného dvoru, na pojízdném chodníku naproti domu č.p. 16, dále instalovat retardéry
v lokalitě Nad Výhonem u parčíku, dosázet chybějící stromy v ulici Dědina a pravidelně uklízet
místa v okolí kontejnerů na tříděný odpad.

16. Diskuse
Ze strany zastupitelů i občanů zazněly tyto náměty:
- Špatný stav komunikace za OÚ – navrhnout řešení oprav
- Paní Krejčová upozornila na chybějící poklop retenční šachty meliorací v biokoridoru Pindulka,
dále žádala o úklid cihel za hřbitovní zdí z nedávné opravy hřbitovní zdi
- Pan Boček upozornil na propadené kanály v ulic Za Zámkem
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17. Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 21:20 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Stanislav Koukal, v.r.

Ing. Ivo Sedláček, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 4. 2017
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. Nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků
2. RO 2/2017
3. RO 3/2017
4. změny Rozpočtu sociálního fondu obce 2017
5. Ceník pronájmu sportovní haly Podolí
6. Prezenční listina členů ZO
7. Prezenční listina hostů
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