Zápis č. 8/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 15. 9. 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 8. 9. 2015 do 15. 9. 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 8 členů zastupitelstva z 9,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven je Ing. Petr Krejčí
Ph.D..
2) Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele, způsob záznamu
Předsedající jmenoval zapisovatelkou Ing. Gabrielu Marciánovou. Jako ověřovatelé byli jmenováni
Ing. Petr Rovný a Ing. Ivo Sedláček. Předsedající dále oznámil, že bude prováděn elektronický záznam
zasedání.
3) Schválení programu
Návrh člena zastupitelstva Ing. Radka Hůrky:
zařadit do programu bod č.: 4 Obecně závazná vyhláška obce č. 3 /2015 o regulaci provozování loterií
a jiných podobných her a stanovení opatření k zajištění veřejného pořádku.
Návrh starosty:
sloučit bod 5. Stanovení odměn členům komise s bodem 4. Vyhlášení místního referenda.
Stanovení odměn členům komise musí být součástí usnesení o vyhlášení referenda.
Zrušit z programu body Různé a Diskuse – toto mimořádné zasedání je svoláno čistě k návrhu o
vyhlášení místního referenda, diskutovat se bude přímo u každého bodu.
Návrh člena zastupitelstva Ing. Ivo Sedláčka
zařadit do programu bod č.: 4 Obecně závazná vyhláška obce č. 3 /2015 o regulaci provozování loterií
a jiných podobných her a stanovení opatření k zajištění veřejného pořádku, sloučit bod 5. Stanovení
odměn členům komise s bodem 4. Vyhlášení místního referenda a ponechat body Různé a Diskuse v
programu dnešního zasedání.
Dle platného jednacího řádu se hlasovalo od posledního návrhu k prvnímu.
Návrh usnesení č. 1/9/2015
Zastupitelstvo obce Podolí souhlasí zařadit do programu bod č.: 4 Obecně závazná vyhláška obce č. 3
/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zajištění veřejného
pořádku, sloučit bod 5. Stanovení odměn členům komise s bodem 4. Vyhlášení místního referenda a
ponechat body Různé a Diskuse v programu dnešního zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
proti
Ing. Gabriela Marciánová
proti
Ing. Stanislav Koukal
proti
Jiří Sýkora
proti
Ing. Petr Rovný
proti
Mgr. Jan Rupp
proti
Ing. Petr Krejčí
x
x
x
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Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 2
Usnesení č. 1/9/2015 nebylo schváleno.

pro
pro
Proti- 6

Zdrželi se- 0

Návrh usnesení č. 2/9/2015
Zastupitelstvo obce Podolí souhlasí se sloučením bodu 5. Stanovení odměn členům komise s bodem 4.
Vyhlášení místního referenda a zrušením bodů Různé a Diskuse.
Ing. Vítězslav Eliáš
pro
Ing. Gabriela Marciánová
pro
Ing. Stanislav Koukal
pro
Jiří Sýkora
pro
Ing. Petr Rovný
zdržel se
Mgr. Jan Rupp
pro
Ing. Petr Krejčí
x
x
x
Ing. Ivo Sedláček
proti
Ing. Radek Hůrka
proti
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 2
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 2/9/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/9/2015
Zastupitelstvo obce Podolí souhlasí zařadit do programu bod č.: 4 Obecně závazná vyhláška obce č. 3
/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zajištění veřejného
pořádku.
Ing. Vítězslav Eliáš
proti
Ing. Gabriela Marciánová
proti
Ing. Stanislav Koukal
proti
Jiří Sýkora
proti
Ing. Petr Rovný
proti
Mgr. Jan Rupp
proti
Ing. Petr Krejčí
x
x
x
Ing. Ivo Sedláček
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 2
Proti- 6
Zdrželi se- o
Usnesení č. 3/9/2015 nebylo schváleno.
Na základě předešlých usnesení se dnešní zasedání bude řídit následujícím programem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Vyhlášení místního referenda
Rozpočtové opatření
Závěr

4) Vyhlášení místního referenda
V návaznosti na vývoj diskuse kolem záměru společnosti Multigate a.s. na zřízení a provozování
kasina v průmyslové zóně u Slatiny v katastrálním území obce Podolí navrhuje zastupitelstvu
rozhodnout o vyhlášení místního referenda k tomuto záměru.
Svůj návrh odůvodňuji umožnit všem občanům obce Podolí vyjádřit svobodně svůj názor k tomuto
závažnému rozhodnutí.
Termín konání navrhuji vzhledem k dodržení stanovených procesních lhůt na pátek 23. října 2015.
Otázku navrhuji na základě stanovisek ODKVS MV ve znění: „Souhlasíte s tím, aby v katastrálním
území obce Podolí v oblasti Průmyslové zóny u Slatiny vzniklo a bylo provozováno kasino?
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Náklady spojené s provedením místního referenda odhaduji na 25.000 Kč.
Náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu odhaduji na 10.000 Kč.
Odměny členům komise navrhuji stanovit na částky: 1.300 Kč p.ro předsedy komise, 1.200 Kč pro
zapisovatele komise a 1.000,- Kč pro člena komise.
Předseda kontrolního výboru Radek Hůrka podal námitku k předloženým materiálům, kdy byly
zastupitelům předloženy jiné podklady s jinými informacemi. Požaduje uvedení v zápisu, že
zastupitelé dostanou sedm dní předem podklady a na zastupitelstvu jsou podklady zcela jiné.
Na otázku, co je v podkladech jiného odpověděl, že se připravoval na jinou větu ve formulaci návrhu a
je uvedeno jiné datum konání navrhovaného referenda.
Člen zastupitelstva Ing. Radek Hůrka navrhl zařazení druhé otázky pro hlasování v místním referendu
ve znění:
"Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Podolí učinilo všechny kroky k projednání a schválení
obecně závazné vyhlášky o úplném zákazu provozu loterií a jiných podobných her na území obce
Podolí, tedy vyhlášky, která svým obsahem zakáže provozování loterijní činnosti, resp. provozování
sázkových her podle § 2 písm. e/, g/, l/, m/ a n/ a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j/ a §
50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách na celém území obce Podolí?"
Zákon umožňuje, aby se místní referendum konalo o více samostatných otázkách. Dle vyjádření
Odboru dozoru a kontroly veřejné správy však otázky nesmí být na sobě závislé a odpověď na jednu
z nich nesmí určovat odpověď na otázku další. Není možné konat místní referendum o otázce, zda
občané souhlasí s provozováním kasina v obci a současně o otázce, zda má obec činit všechny kroky
v samostatné působnosti vedoucí k zákazu hazardu v obci.
Princip referenda: (v obci i po okolí je šířena naprosto nepravdivá informace)
Výsledek NE, Výsledek ANO, Bez výsledku (účast 35%, většina 25%).
Výsledek je závazný pro zastupitelstvo a lze jej měnit zase jen referendem ne dříve jak za 24 měsíců.
Mezi občany, členy zastupitelstva i přítomnými hosty proběhla široká diskuse, z níž uvádíme
následující:
Pakliže bude výsledek referenda kladný, tedy pokud občané Podolí většinově řeknou ano výstavbě a
provozování kasina v průmyslové zóně u Slatině, bude přepracována stávající vyhláška regulující
hazard v intravilánu obce, protože je dle vyjádření nadřízených orgánů státní správy neplatná. Pokud
bude výsledek referenda ne, bude přijata vyhláška o plošném zákazu hazardu v katastru obce.
Předseda kontrolního výboru Radek Hůrka upozornil, že v souvislosti s kasinem je stále nesplněný
úkol pana starosty, kdy minule slíbil, že do 8. 9. 2015 dá na vědomí splnění úkolu jednání s okolními
obcemi, kdy úkol nebyl podruhé splněný. Dle pana starosty bod není součástí programu. Nicméně
sdělil postoj, že tento názor je proti jeho přesvědčení a nemůže o něm smysluplně jednat. Sdělil, že
úkol nebyl položen smysluplně a udělal chybu, že jej neodmítl v červnu, protože nebyl v souladu
s jeho přesvědčením.
Paní Vlachová požádala, aby v zápisu bylo uvedeno, že požaduje přesnou definici průmyslové zóny,
kam má být směřováno kasino, tedy o jaké oblasti se přesně hovoří.
Člen zastupitelstva Ing. Radek Hůrka navrhl otázku pro místní referendum formulovanou
v následujícím usnesení.
Návrh usnesení č. 4/8/2015
Zastupitelstvo Obce Podolí v souladu s ustanovením §14 zákona 22/2004 Sb. o místním referendu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na území obce Podolí v katastrálním
území Podolí u Brna č. 724254 místní referendum o otázce: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce
Podolí učinilo všechny kroky k projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o úplném zákazu
provozu loterií a jiných podobných her na území obce Podolí, tedy vyhlášky, která svým obsahem
zakáže provozování loterijní činnosti, resp. provozování sázkových her podle § 2 písm. e/, g/, l/, m/ a
n/ a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j/ a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných
podobných hrách na celém území obce Podolí?
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Člen zastupitelstva Ing. Petr Rovný navrhnul přestávku v trvání 10 minut. Všichni členové
zastupitelstva s tímto souhlasili.
Pan starosta zopakoval návrh usnesení pana Radka Hůrky s tím, že hlasujeme o zařazení otázky do
referenda. Radek Hůrka oponoval, že nechce hlasovat o zařazení otázky, ale o kompletním usnesení:
Návrh usnesení č. 4/8/2015
Zastupitelstvo Obce Podolí v souladu s ustanovením §14 zákona 22/2004 Sb. o místním referendu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na území obce Podolí v katastrálním
území Podolí u Brna č. 724254 místní referendum o otázce: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce
Podolí učinilo všechny kroky k projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o úplném zákazu
provozu loterií a jiných podobných her na území obce Podolí, tedy vyhlášky, která svým obsahem
zakáže provozování loterijní činnosti, resp. provozování sázkových her podle § 2 písm. e/, g/, l/, m/ a
n/ a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j/ a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných
podobných hrách na celém území obce Podolí? Termín konání místního referenda je stanoven na
pátek 23. 10. 2015 od 8:00 do 22:00 hodin. Konání místního referenda je odůvodněno potřebou
umožnit všem občanům obce Podolí vyjádřit svobodně svůj názor k tomuto závažnému rozhodnutí.
Náklady spojené s provedením místního referenda byly odhadnuty na 25.000 Kč. Náklady spojené
s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu byly odhadnuty na 10.000 Kč. Odměny členům
komise byly stanoveny na částky: 1.300 Kč pro předsedy komise, 1.200 Kč pro zapisovatele komise a
1.000,- Kč pro člena komise.
Ing. Vítězslav Eliáš
proti
Ing. Gabriela Marciánová
proti
Ing. Stanislav Koukal
proti
Ing. Petr Rovný
proti
Mgr. Jan Rupp
proti
Jiří Sýkora
proti
Ing. Petr Krejčí
x
x
x
Ing. Ivo Sedláček
pro
Ing. Radek Hůrka
pro
Výsledek hlasování:
Pro- 2
Proti- 6
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4/8/2015 nebylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/8/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje v souladu s ustanovením §14 zákona 22/2004 Sb. o místním
referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na území obce Podolí
v katastrálním území Podolí u Brna č. 724254 místní referendum o otázce: Souhlasíte s tím, aby
v katastrálním území obce Podolí v oblasti Průmyslové zóny u Slatiny vzniklo a bylo
provozováno kasino? Termín konání místního referenda je stanoven na pátek 23. 10. 2015 od 8:00
do 22:00 hodin. Konání místního referenda je odůvodněno potřebou umožnit všem občanům obce
Podolí vyjádřit svobodně svůj názor k tomuto závažnému rozhodnutí. Náklady spojené s provedením
místního referenda byly odhadnuty na 25.000 Kč. Náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého
v místním referendu byly odhadnuty na 10.000 Kč. Odměny členům komise byly stanoveny na částky:
1.300 Kč pro předsedy komise, 1.200 Kč pro zapisovatele komise a 1.000,- Kč pro člena komise.
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
x
x
x
Ing. Ivo Sedláček
proti
Ing. Radek Hůrka
proti
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 2
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5/8/2015 bylo schváleno.
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Pan starosta vyčlenil do Zpravodaje v duchu zásady rovnosti dvě strany každému názorovému
uskupení. Pan Rupp upozornil, že se jedná o 1800 slov, popř. 10 tis. znaků a požádal pana Sedláčka a
paní Vlachovou o zajištění článků za názorové spektrum proti kasinu. Pan Ivo Sedláček požadoval,
aby v zápisu bylo uvedeno, že pan Sedláček a paní Vlachová jsou koordinátory příspěvků a ať jsou
posílány jim.
Paní Vrzalová požádala, aby v redakční radě byli i zástupci „opozice“. Pan starosta odvětil, že to není
problém, ať jsou poslána jména. Bylo domluveno, že navržená jména budou poslána panu Ruppovi,
ten předloží návrh a pan starosta dotyčné následně jmenuje, což se dá stihnout během pár dnů.
Zastupitelé Za Podolí u Brna dali veřejný příslib, že pokud bude výsledek referenda „ne“, tak bude
přijata vyhláška o plošném zákazu.
5) Rozpočtové opatření
Podrobné seznámení s položkami RO 9/2015, souvisejícího s úhradou nákladů na konání místního
referenda, je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
Návrh usnesení č. 6/8/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje RO 9/2015, na straně příjmů částku: 0,- Kč a na straně výdajů
částku: 25.000,- Kč, které je přílohou č. 1 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
pro
Ing. Petr Krejčí
x
x
x
Ing. Ivo Sedláček
proti
Ing. Radek Hůrka
proti
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 2
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 6/8/2015 bylo schváleno.
6) Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 21:40 hodin.
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Petr Rovný

..............................................

Ing. Ivo Sedláček

..............................................

Ing. Vítězslav Eliáš

..............................................

Zápis byl vyhotoven dne 17. 9. 2015
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová
Přílohy:
1. RO 9/2015
2. Prezenční listina zastupitelů
3. Prezenční listina hostů
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