Zápis č. 6/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 19. 6. 2018

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 12. 6. 2018 do 19. 6. 2018 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce. Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů
zastupitelstva z devíti, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé – Ing. Petr Rovný
– Ing. Radek Hůrka
zapisovatel – Ing. Gabriela Marciánová

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
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Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Dotace obci
Pošta Partner
Plán činnosti
Pozemky
Rozpočtové opatření
Stanovy SVK Šlapanicko
Diskuse
Závěr

Usnesení č. 1/6/2018: ZO schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp

Pro
Pro
x
pro
x
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Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 1/6/2018 bylo schváleno.

4.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Kontrola úkolů z minulých zasedání






5.

Pro
Pro
x
Pro

Usnesení č. 13/2/2018: ZO schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Podolí a
městem Šlapanice o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků a
pověřuje starostu jejím podpisem. Smlouva podléhá schválení JMK, zatím nepředložena obci
Podolí k podpisu.
Usnesení č. 6/4/2018: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317705439/LCD ze
dne 28.2.2018 a pověřuje starostu jeho podpisem. Podepsán 25.4.2018
Usnesení č. 7/4/2018: ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6.10.2017, jejímž
předmětem je provedení díla: „Chodník v ul. U Sokolovny – část I. přechod pro chodce “ a
pověřuje starostu jejím podpisem. Podepsán 25.4.2018
Usnesení č. 3/5/2018: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci projektu „III/37370 Podolí
průtah“, stavba č. 1, mezi obcí Podolí jako objednatelem a společností SWIETELSKI stavební
s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKI stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 48035599 jako zhotovitelem za nabídnutou cenu 8 610 246,73
Kč bez DPH, to je 10 418 398,54 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Podepsána
25.5.2018.

Dotace obci
Obec požádala o dotace k následujícím projektům:
 Parkour – Workout hřiště Podolí: 400.000 Kč (MMR) – zařazen do seznamu náhradních
projektů
 Školní atletické hřiště: 2.584.805 Kč (MMR) – zařazen do seznamu náhradních projektů
 Žádosti JMK
a. Program rozvoje venkova JMK - Chodník kolem Agropod, žádost schválena 250.000 Kč
b. Podpora památek místního významu v JMK – Drbošalův kříž v Podolí, žádost schválena
37.500 Kč
c. Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK – Dovybavení VPPO pro JSDHO
Podolí - žádost neschválena
d. Finanční podpora z rozpočtu JMK – Obnova ulice Výhon, Podolí - žádost zkontrolována
- připravena k rozhodnutí
Byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se, nikdo tohoto nevyužil.
Usnesení č. 2/6/2018: ZO schvaluje
přijetí dotace ve výši 250.000 Kč z rozpočtu JMK, Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2018 na
realizaci projektu Chodník kolem Agropod.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný

Pro
Pro

x
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 2/6/2018 bylo schváleno.

x
Pro

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 3/6/2018: ZO schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 051163/18/ORR na realizaci akce Chodník kolem
Agropod ve výši 250.000 Kč.
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- 6
Usnesení č. 3/6/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

x
Pro
x
Pro

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 4/6/2018: ZO schvaluje
přijetí dotace ve výši 37.500 Kč z rozpočtu JMK, programu Podpora památek místního významu v
Jihomoravském kraji v roce 2018 na realizaci projektu Drbošalův kříž v Podolí.
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- 6
Usnesení č. 4/6/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

x
Pro
x
Pro

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 5/6/2018: ZO schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, programu Podpora památek místního významu v
Jihomoravském kraji v roce 2018 na realizaci projektu Drbošalův kříž v Podolí ve výši 37.500 Kč.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp

Pro
Pro

x
Pro
x
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Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 5/6/2018 bylo schváleno.

6.

Pro

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Pošta Partner
Na základě usnesení 2/7/2017 a doporučení zastupitelstva bylo vedením České pošty k vyhlášeno
oficiálního výběrového řízení na provozování pobočky pošty v Podolí soukromým subjektem v rámci
projektu Pošta Partner. Během VŘ se přihlásil jediný zájemce, a to provozovatel stanice PHM směrem
ke Slatině.
V návaznosti na další vývoj byl 1. 4. 2018 spuštěn zkušební pilotní provoz, ve kterém byly omezeny
HPV (hodiny pro veřejnost) na 20 hodin týdně a změněna jejich organizace. Tato změna se osvědčila,
takže bude od 1. 7. 2018 zavedena jako trvalá.
V návaznosti na tyto skutečnosti, dále podstatně volnější podmínky České pošty pro provozování
Pošty Partner a na základě seznámení s funkčností projektu v městysi Drásov předkládá starosta
kalkulaci rozpočtu provozování poštovní pobočky obcí Podolí formou Pošta Partner včetně
jednorázových nákladů na přestěhování pošty do místnosti služeb v budově DPS.
Provoz poštovní pobočky by byl zajištěn novým zaměstnancem na poloviční úvazek se zástupem
stávajícím zaměstnancem. V případě potřeby bude dohodnuta výpomoc s obcí Tvarožná, která
připravuje taktéž přistoupení k projektu.
Byla dána možnost všem přítomným, k danému tématu se vyjádřit, nikdo jí nevyužil.
Usnesení č. 6/6/2018: ZO schvaluje
převzít pod obec Podolí provozování poštovní pobočky v Podolí v režimu Pošta Partner.
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- 6
Usnesení č. 6/6/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

x
Pro
x
Pro

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

V souvislosti s převzetím poštovní pobočky do provozování obcí Podolí režimu Pošta Partner je
nezbytné doplnit místo do organizační struktury Obecního úřadu Podolí.
Usnesení č. 7/6/2018: ZO schvaluje
předloženou organizační strukturu OÚ Podolí s platností dnem schválení, která je přílohou č. 1
zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal

Pro
Pro

x
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Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 7/6/2018 bylo schváleno.

7.

Pro
x
Pro

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Plán činnosti
V návaznosti na schválený plán činnosti, aktualizovaný pro rok 2018 a schválené zdroje
financování předkládá starosta finanční rozvahu financování plánovaných akcí a projektů v roce
2018 a 2019.
Záměry na něž jsou již v rozpočtu schválené finanční prostředky a budou realizovány:
 Realizace rekonstrukce ulice Výhon „Obnova ulice Výhon“, včetně plánovaných víceprací (jsou
předmětem RO 6/2018)- přepojení kanalizace lokality Nad Výhonem, opravy výpustního
objektu dešťové kanalizace u mostu k Zukalovu mlýnu, opravy podezdívek předzahrádek,
přesun stanoviště pro nádoby na tříděný odpad, zrušení studen, snížení retardéru na ul. Palouk,
zpevnění povrchu silnice do Lepin – náklady celkem 12.700.000 Kč, financování z úvěru a
případné dotace JMK
 Oprava silnice do Líšně (ul. Podolská) – realizačně a finančně zajišťuje BKOM
Oba tyto záměry budou zahájeny 2. 7. 2018 za úplné uzavírky dotčených ulic. Oprava silnice do
Líšně bude dokončena v průběhu měsíce července, Obnova ul. Výhon do 30. 11. 2018. Bude
probíhat v etapách směrem od Líšně do středu obce.
 Stavební úpravy a nadstavba šaten FK Podolí – cena stavby 5.874.399 Kč, financování schválen
podíl obce 750.000 Kč, dotace MŠMT 3.524.639 Kč, dar RENOCAR p. Miloše Vránka 1.500.000
Kč, vlastní zdroje FK 99.760 Kč.
Žádost FK o podíl na úhradě vícenákladů ve výši 486.230 Kč – izolace stávajícího zdiva, nový
rozvaděč a přípojka NN od školní jídelny (nejsou součástí rozpočtu)
Z plánovaných záměrů navrhuje realizaci v roce 2018:
 Kamerový systém v obci I. etapa - je zpracována projektová dokumentace, jsou zajištěny
prostory pro umístění úložiště dat ve stávajících zabezpečených prostorech obce MokráHorákov, je zajištěn bezplatný přenos dat spol. VIVO Connection, rozpočet cca 960.000 Kč,
financování z volných finančních prostředků úvěru
 Zbudování chodníku u kostela, na Kolonku I. část – je zpracována DSP, stavební povolení
očekáváme do konce srpna, realizace 09 – 11 /2018, rozpočet 850.000 Kč, financování z dotace
JMK 250.000 Kč a volných finančních prostředků úvěru 600.000 Kč
 Dokončení projektové dokumentace řešení průtahu obcí včetně chodníků, parkovacích stání,
VO a uložení inženýrských sítí do země
 Kroky k odhlučnění dálnice (Měření hluku a zpracování PD pro realizaci terénního valu podél
dálnice)
 Podání žádosti na zahájení komplexních pozemkových úprav v obci
 Zveřejnění kroniky online
Navíc starosta navrhuje zařadit do realizace projekty:
 Úprava kanceláře OÚ Podolí – oprava elektroinstalace, omítek, podlahy a vybavení nábytkem
– náklady 210.000 Kč
Pro realizaci v roce 2019 navrhuje zařadit záměry:
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Rekonstrukce vstupu, technické budovy a hřbitovní zdi – II. etapa, realizace v návaznosti na
získání dotace z MZe, celkové náklady cca 2.600.000 Kč, financování z dotace MZe 700.000 Kč,
volných finančních prostředků úvěru 700.000 Kč, rozpočtu obce 1.200.000 Kč
Zbudování chodníku od sokolovny k obecnímu úřadu, na Kolonku II část – v návaznosti na
možnosti získání dotace
Parkour – Workout hřiště - v návaznosti na získání dotace z MMR, náklady 666.000 Kč, dotace
400.000 Kč
Školní atletické hřiště - v návaznosti na získání dotace z MMR, náklady 3.693.000 Kč, dotace
2.585.000 Kč
Dokončení nového územního plánu obce
Realizace informačních tabulí v obci - v návaznosti na získání dotace
Dořešení protažení cyklostezky – projekt DSO Šlapanicko do roku 2020

V diskusi k žádosti FK Podolí o příspěvek na vícenáklady stavby šaten člen zastupitelstva obce Ing.
Petr Krejčí vysvětlil možný princip využívání nových šaten a příslušenství obcí či jinými složkami.
Zástupci fotbalového klubu vyjádřili kladné stanovisko ke společné dohodě o možnosti využívání
části šaten dalšími sportujícími kluby, na jejichž rekonstrukci již obec finančně přispěla.
Usnesení č. 8/6/2018: ZO schvaluje
Investiční příspěvek obce Podolí ve výši 486.230,- Kč na realizaci víceprací v rámci realizace akce
„Stavební úpravy a nadstavba šaten FK Podolí“ za těchto podmínek:
- zhodnocená stavba „Šatny FK Podolí“ bude bez prodlení po její kolaudaci převedena do majetku
obce Podolí,
- současně s předáním stavby budou obci Podolí předány: dokumentace skutečného provedení
stavby, její geodetické zaměření včetně přípojky NN, geometrický plán pro zápis stavby do v KN,
- po převedení stavby do majetku obce Podolí, předání všech dokumentů dle předchozích odrážek
a zápisu stavby do KN bude aktualizována výpůjční smlouva mezi obcí Podolí a FK Podolí, ve
které budou stanovena ujednání o využívání šaten a příslušenství dalšími sportovními kluby
obce Podolí sportujícími ve sportovním areálu, školou a obcí Podolí při pořádaných
společenských a sportovních akcích.
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- 6
Usnesení č. 8/6/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

x
Pro
x
Pro

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Protože financováním projektu „Stavební úpravy a nadstavba šaten FK Podolí“ ze strany obce,
přestože obec vkládá finanční prostředky do svého majetku avšak prostřednictvím FK Podolí, je
tento příspěvek dotací obce .
Usnesení č. 9/6/2018: ZO schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace FK Podolí z rozpočtu obce pro rok
2018 ve výši 1.236.230,- Kč, na realizaci stavby „Stavební úpravy a nadstavba šaten FK Podolí“ a
pověřuje starostu jejím podpisem.
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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- 6
Usnesení č. 9/6/2018 bylo schváleno.

8.

Pro
Pro

x
Pro
x
Pro

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Pozemky
Pan Václav Drlík, bytem Turistická 7/6, Medlánky, 62100 Brno nabízí obci k odkoupení pozemek parc.
č. 905/14, ležící pod obecní silnicí k památníků na Žuráni. Okolní pozemky, které vlastnil, již prodal
podolské zemědělské společnosti Agropod, většinově hospodařící na orné půdě v katastru obce
Podolí. Navrhovaná cena za nabízený pozemek parc. č. 905/14 o výměře je 150 Kč/m2 , což činí celkem
26.400,- Kč.
Byla dána možnost vyjádřit se, nikdo toho nevyužil.
Usnesení č. 10/6/2018: ZO schvaluje
odkoupení pozemku parc. č. 905/14 v k.ú. Podolí u Brna za kupní cenu 26.400,- Kč, kde náklady na
sepsání kupní smlouvy i vklad do KN ponese obec Podolí. Současně pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
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- 6
Usnesení č. 10/6/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

x
Pro
x
Pro

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Po hlasování o Usnesení č. 10/6/2018 odešel člen zastupitelstva Jiří Sýkora, zastupitelé dále jednali
v počtu 5 členů.

9.

Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil s položkami RO 6/2018, které je přílohou č. 2 zápisu z tohoto zasedání. Na
straně výdajů jsou především náklady na realizaci navržených záměrů dle bodu 7 programu tohoto
zasedání, rozčleněné do jednotlivých § dle jejich charakteru.
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Předsedající vyzval všechny přítomné, aby se k tématu vyjádřili, zastupitelé prodiskutovali podrobněji
položky rozpočtového opatření a dále se hlasovalo.
Usnesení č. 11/6/2018: ZO schvaluje
RO 6/2018, na straně příjmů částku: 382.000,- Kč a na straně výdajů částku: 4.295.300,- Kč, které
je přílohou č. 2 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
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Usnesení č. 11/6/2018 bylo schváleno.

10.

Pro
Pro

x
Pro
x
x

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Stanovy SVK Šlapanicko
Vedení SVK Šlapanicko předkládá svým členským obcím upravené znění Stanov Svazku, které
budou předloženy ke schválení na VH Svazku připravované na 26.6.2018. Před tím je potřeba
stanovy schválit zastupitelstvy členských obcí. Změny jsou :
 Zrušení vedlejší činnosti Svazku. Vše činnosti přejdou pouze pod hlavní činnost. Tato změna
byla vyvolána na základě požadavků auditorů z kraje.
 V návaznosti na bod 1. byl vypuštěn jsme odstavec 5.9, který se týkal splátek obcí 1. etapy
kanalizace (Šlapanice, Jiříkovice, Blažovice, Podolí, Ponětovice, Kobylnice, Prace) a jejich
povinnosti splácet úvěr na stavbu Dyje I. (splašková kanalizace). Tento úvěr je již splacen, není
tedy důvod, aby byl dále ve Stanovách.
 Vypuštění bodu 8.2.14 – stanovení zásad odměňování členů předsednictva a členů kontrolní
komise
 Bod 8.2.5 – původní znění: projednání zprávy předsednictva….. nově: projednání zprávy
předsedy….
 Bod 8.2.17 – původní znění: stanovení výše, druhu a splatnosti příspěvku členů Svazku nové
znění - stanovení výše a splatnosti členských příspěvků členů Svazku
 Bod 9.2.14 – původní znění : … zprávu je předsednictvo povinno zpracovat za kalendářní rok,
vždy nejpozději do 30.4. kalendářního roku následujícího, a předložit ji nejbližší valné hromadě
k projednání nové znění: … zprávu je předseda povinen zpracovat vždy za kalendářní rok a
předložit ji nejbližší valné hromadě k projednání
Byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se, nikdo jí však nevyužil.

Usnesení č. 12/6/2018: ZO schvaluje
Předložené nové znění stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný

Pro
Pro

x
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Usnesení č. 12/6/2018 bylo schváleno.

11.

Pro
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Diskuse



12.

x
x

Uzávěrka 3 čísla Zpravodaje je 30.6.2018
Příští zasedání ZO je plánováno na 28.8.2018

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 21:20 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Petr Rovný, v.r.

Ing. Radek Hůrka, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 6. 2018 a ověřen 27.6.2018.
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. Organizační struktura OÚ Podolí
2. RO 6/2018
3. Prezenční listina členů ZO
4. Prezenční listina hostů
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