Zápis č. 8/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 12. 12. 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 5. 12. 2017 do 12. 12. 2017 včetně. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je
přítomno 8 členů zastupitelstva z devíti, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé
zapisovatel

3.

– Ing. Stanislav Koukal
– Ing. Petr Krejčí
– Ing. Gabriela Marciánová

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Nikdo ze zastupitelů ani přítomných nepředložil jiný návrh.
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 minulých zasedání
Dodatek č. 12 ke „Zřizovací listině“ ZŠ a MŠ Podolí
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Chodník v ulici U Sokolovny – část I. „Přechod pro chodce“
Smlouva o věcném břemeni
Rozpočtové opatření
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
Plán činnosti
Rozpočet obce na rok 2018
Střednědobý rozpočtový výhled 2019 – 2022
Plán inventarizace k 31. 12. 2017
Různé
Diskuse
Závěr

V průběhu jednání o programu se dostavil člen zastupitelstva Mgr. Jan Rupp, zastupitelé dále
jednali v počtu 9 členů.
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Usnesení č. 1/8/2017: ZO schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce.
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

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 1/8/2017 bylo schváleno.

4.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Kontrola úkolů z minulých zasedání




Usnesení č. 6/6/2017 ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci
stavby vedené pod označením " 16010-042552 VPIC Podolí komunikace ul. Výhon", jejíž
předmětem je služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě za jednorázovou úplatu 100 Kč bez DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem. Podepsána dne 8.9.2017.
Usnesení č. 7/7/2017: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030035283/001 v rámci stavby vedené pod označením „ Podolí, parc. č.103, příp. NN,
Klemšinský“ jejíž předmětem je zřízení věcného břemene za účelem umístění, provozování
opravování a udržování distribuční soustavy – kabel NN, pilíř NN a propojovací skříň na sloupu
na pozemku parc. č. 183/1 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí za jednorázovou úplatu
1500 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Podepsána dne 2.11.2017, zaslána k
podpisu E-ON.

Zastupitelé vzali stav splnění úkolů na vědomí a nikdo z nich ani z občanů nevznesl žádný dotaz,
nebo připomínku.

5.

Dodatek č. 12 ke „Zřizovací listině“ ZŠ a MŠ Podolí
Základní škola a Mateřská škola Podolí, p.o. v roce 2017 zbudovala z vlastních zdrojů pergolu v
zahradě MŠ – bývalém sběrném dvoře, který využívá pro sportovní a herní aktivity. Účetní hodnota
pergoly je 69.700 Kč, o kterou tak navyšuje hodnotu svěřeného majetku, což musí být provedeno
dodatkem ke zřizovací listině.
Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 2/8/2017: ZO schvaluje
Dodatek č. 2 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

Pro
Pro
Pro
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 2/8/2017 bylo schváleno.

6.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Chodník v ulici U Sokolovny – část I. „Přechod pro chodce“
Na minulém zasedání starosta informoval o realizaci zakázky „Chodník v ul. U Sokolovny – část I.
Přechod pro chodce“. Realizace byla zahájena 13. 11. 2017 a při odstraňování betonové plochy na
rohu u domu č.p. 25 bylo zjištěno, že je to pozůstatek původního mostu, který byl začleněn do řadu
dešťové kanalizace bez jakéhokoli zatrubnění a zasypání. Dešťové vody pod částí v délce cca 18 m
byly vedeny jen otevřeným prostorem bývalého mostního tubusu, který byl krytý betonovým
pochůzným stropem, jehož ocelové nosníky byly značně zkorodovány a beton o tloušťce cca 25 cm z
vnitřní strany vykazoval stopy odlupování. Proto bylo přistoupeno k celkové demolici horního krytu
mostu, zatrubnění vedení dešťových vod, obetonování a zasypání. Rozpočet za uvedené více práce
byl vyčíslen na 363 tis. Kč bez DPH.
Souběžně s realizací přechodu jsme oslovili zhotovitele stavby s požadavkem na prodloužení
chodníku od přechodu směrem k OÚ po vjezd k domu č.p. 25 a na druhou stranu směrem k základní
škole, celkem 100 m2. Nabídnutá cena za tato prodloužení chodníků je 170 tis. Kč bez DPH.
Objemy obojích těchto prací jsou předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci přechodu,
který je předkládán zastupitelstvu ke schválení.
Zastupitelé ani občané neměli po krátké diskusi k tomuto bodu žádné připomínky.
Usnesení č. 3/8/2017 ZO schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Chodník U Sokolovny – číst I. Přechod pro chodce“ a pověřuje
starostu jeho 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

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro

Pro

Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 3/8/2017 bylo schváleno.

7.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Smlouva o věcném břemeni
Společnost E.ON Distribuce obci návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: BM014330045152/001 za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na pozemku
parc č. 583/3, 668/3 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí. Jedná se o zařízení přípojky NN
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budované k pozemku parc. č. 1269/28 v k.ú. Podolí u Brna v rámci stavby „Podolí, parc. č.1269/28,
smyčka NN, Huták“ a to za jednorázovou úhradu 2000 Kč bez DPH.
Zastupitelé ani občané neměli k tomuto bodu žádné připomínky.
Usnesení č. 4/8/2017 ZO schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: BM-014330045152/001 za účelem umístění distribuční
soustavy – kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 583/3, 668/3 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví
obce Podolí v rámci stavby vedené pod označením "Podolí, parc. č. 1269/28, smyčka NN, Huták", za
jednorázovou úplatu 2000 Kč bez DPH, jejíž předmětem je zřízení přípojky NN budované k pozemku
parc. č. 1269/28 v k.ú. Podolí u Brna 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

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro

Pro

Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 4/8/2017 bylo schváleno.

8.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Rozpočtové opatření
Starosta předložil k projednání návrh RO 8/2017, které je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
Podrobně seznámil s položkami. Na straně výdajů se jedná především o odpočet výdajů na
nedokončené či nerealizované projekty, které budou převáděny do výdajů roku 2018 a dále o
náklady na realizaci sanace mostu a zatrubnění potoka v souvislosti se stavbou přechodu pro
chodce u sokolovny. Schválením předloženého návrhu RO a naplněním všech rozpočtových příjmů a
výdajů je předpokládaný zůstatek na účtech obce k 31. 12. 2017 ve výši 1.650 tis. Kč.
Zastupitelé ani občané neměli po krátké diskusi k tomuto bodu žádné připomínky.
Usnesení č. 5/8/2017: ZO schvaluje
RO 8/2017, na straně příjmů částku: 21.000,- Kč a na straně výdajů částku: -374.400,- Kč, které je
přílohou č. 1 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

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro

Pro

Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 5/8/2017 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Tak jako každoročně požádal starosta zastupitelstvo o své pověření provedením posledního
rozpočtového opatření v tomto roce.
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Důvodem je provedení konečných rozpočtových úprav v souvislosti s koncem roku, kdy by v
neočekávaných případech rozdíly mezi skutečností a rozpočtem v jednotlivých § mohly překročit
100%, případně dalších úprav konečných částek paragrafů rozpočtu na skutečnost. To znamená
odpočet neuskutečněných plánovaných výdajů tak, aby se skutečné čerpání blížilo zdola 100%.
Usnesení č. 6/8/2017: ZO pověřuje
starostu provedením posledního rozpočtového opatření č. 9/2017.
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

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro

Pro

Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 6/8/2017 bylo schváleno.

9.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Od 1. 1. 2018 vstupuje v platnost novela zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve které
se zásadně mění pravidla pro poskytování odměn členům zastupitelstva (§70 - §81).
V § 72 se praví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon
funkce odměnu. V usnesení podle předchozí věty zastupitelstvo obce stanoví výši odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc, a to částkou v celých korunách.
Podle § 74 V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce
odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna. V případě souběhu výkonu více funkcí
může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu
odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena
rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce
anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. V Podolí máme jen předsedy a členy výborů a
komisí a každý člen zastupitelstva vykonává jen jednu funkci, proto není slučování předmětem
řešení.
Výši odměn dosud stanovuje nařízení vlády 37/2003 Sb., které se k 31.12.2017 zrušuje a od
1.1.2018 ho nahrazuje NV č. 318/2017 Sb., které maximální výši odměn NČZ podstatně zvyšuje.
Členové zastupitelstva se při projednávání většinově vyslovili pro nenavyšování výše stávajících
odměn. Občané neměli k tomuto bodu žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení č. 7/8/2017: ZO schvaluje
v souladu s novelou zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků s platností od 1. 1. 2018 měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce Podolí takto:
místostarosta ve výši 4163 Kč,
předseda výboru nebo komise ve výši 1841 Kč,
člen výboru nebo komise ve výši 1575 Kč.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová

Pro
Pro
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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. 7/8/2017 bylo schváleno.

10.

Pro
Zdržel se
Zdržel se
Pro

Pro
Pro

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 2

Plán činnosti
Ve vztahu k návrhu rozpočtu na rok 2018 starosta předkládá Plán činnosti na rok 2018, který
vychází ze schváleného Plánu činnosti na volební období 2014 – 2018 a dokončených bodů. Plán
činnosti je přílohou č. 2 zápisu tohoto zasedání.
Předsedající dal možnost přítomným zastupitelům i občanům vyjádřit se. Člen zastupitelstva Ing. Ivo
Sedláček navrhl místo bodu "Zpracování PD pro realizaci terénního valu podél dálnice" uvést bod
"Kroky k odhlučnění dálnice (Měření hluku a zpracování PD pro realizaci terénního valu podél
dálnice)". Nikdo k tomuto návrhu úpravy nevznesl žádné připomínky.
Usnesení č. 8/8/2017: ZO schvaluje
Plán činnosti Zastupitelstva obce Podolí na rok 2018, který je přílohou č. 2 zápisu 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

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro

Pro

Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 8/8/2017 bylo schváleno.

11.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet obce byl sestaven na základě uzavřených smluv a nedokončených projektů, vývoje
skutečnosti příjmů a výdajů aktuálního 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. V návaznosti na volby
prezidenta pořádané v lednu 2018 navrhuji doplnit do rozpočtu:
Na straně příjmů: pol. 4111 NI př. transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp. 30.000 Kč
Na straně výdajů: § 6118 Volby prezidenta republiky 30.000 Kč
Usnesení č. 9/8/2017: ZO schvaluje
Rozpočet obce pro rok 2018 v členění na paragrafy, s tímto doplněním oproti zveřejněnému návrhu:
na straně příjmů: pol. 4111 NI př. transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp. 30.000 Kč,
na straně výdajů: § 6118 Volby prezidenta republiky 30.000 Kč,
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tedy s celkovými příjmy: 22.787.100 Kč, výdaji: 17.293.000 Kč a splátkami: 1.521.900 Kč, který 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

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro

Pro

Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 9/8/2017 bylo schváleno.

12.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Střednědobý rozpočtový výhled 2019 - 2022
Obec má povinnost sestavit a schválit střednědobý rozpočtový výhled obce minimálně na dobu
dvou následujících let. Dosavadním pravidlem bylo stanovovat SDRV do konce splácení úvěrů, tedy
do roku 2022. SDRV vychází ze skutečnosti roku 2017, vývoje minulých roků, návrhu rozpočtu 2018
a plnění smluvních závazků obce do budoucna. Předpokládá průběžný mírný nárůst jak daňových i
nedaňových příjmů, tak i mandatorních výdajů.
Usnesení č. 10/8/2017: ZO schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2022, který je přílohou č. 4 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

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro

Pro

Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 10/8/2017 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

13.

Plán inventarizace k 31. 12. 2018
Plán inventarizace k 31.12.2017 sestavuje starosta a jmenuje členy inventarizačních komisí. Všichni
členové byli s plánem seznámeni a budou jim předány jmenovací listiny a sestavy k provedení
inventarizace v termínech dle sestaveného plánu.

14.

Různé
 Nadace AGROFERT schválila poskytnutí daru ve výši 80.000,- Kč na vybavení CAS TATRA 815 CAS
32
 Adventní koncert – výtěžek
 Dotace složkám v obci
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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“
plán zasedání ZO v roce 2018 – navrhujeme držet koncept plánovaných 6 zasedání vždy v úterý
v intervalu cca 2 měsíců: 20.2., 24.4., 19.6., 28.8.
Česko zpívá koledy ve středu 13.12.2017 v 18 hodin u vánočního stromu
předštědrovečerní setkání seniorů – v úterý 19.12.2017
Tříkrálová sbírka – v neděli 7.1.2018 s Tříkrálovou besídka pro děti v DPS
Uzávěrka Zpravodaje 20.12.2017
člen zastupitelstva Ing. Hůrka připomněl že 13. 12. končí lhůta pro podání návrhů na volební
komisi pro volby prezidenta republiky.

15.

Diskuse
Paní Hnilicová upozornila na trčící uřízlé traverzy v chodníku na ulici Rybník v prostoru naproti domu
rodiny Klevarových.
Dále by chtěla apelovat na zastupitele ohledně změny bezpečnostního kódu u garážových vrat pod
sportovní halou a možnosti ovládání vrat pomocí dálkového ovládání.

16.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 20:25 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Stanislav Koukal, v.r.

Ing. Petr Krejčí, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 12. 2017 a ověřen 21. 12. 2017
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. RO 8/2017
2. Plán činnosti Zastupitelstva obce Podolí na rok 2018
3. Rozpočet obce pro rok 2018
4. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2022
5. Prezenční listina členů ZO
6. Prezenční listina hostů
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