Zápis č. 8/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 18. 9. 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 11. 9. 2018 do 18.9. 2018 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce. Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno6 členů
zastupitelstva z devíti, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé – Mgr. Jan Rupp
– Ing. Radek Hůrka
zapisovatel – Ing. Gabriela Marciánová

3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce a navrhnul úpravu pořadí projednávaných bodů následovně: bod č. 12 zařadit jako bod č. 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Udělení cen obce
Výběr zhotovitele zakázky„ Chodníky v obci Podolí“
Servisní smlouva „Kamerový systém Podolí, I. etapa“
Dodatek č. I SOD „III/37370 Podolí průtah, stavba č. 1“
Rozpočtové opatření
Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Podolí
Smlouva o věcném břemeni
Žádost Česká pošta, s.p.
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení č. 1/8/2018: ZO schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce s úpravou pořadí
projednávaných bodů, bod č. 12 zařadit jako bod č. 5.
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
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 1/8/2018 bylo schváleno.

Pro
x
x
x
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

4. Kontrola úkolů z minulých zasedání
-

-

-

-

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. Podepsána obec Podolí 23.5.2018, město Šlapanice 13.6.2018
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. Podepsána 9. 7.2018
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. Zatím nepodepsána
Usnesení č. 2/7/2018: ZO schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo
2018/10542 a pověřuje starostu jejím podpisem. Podepsána 8.8.2018
Usnesení č. 4/7/2018: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Kamerový systém
Podolí, I. etapa“ mezi obcí Podolí jako objednatelem a společností COMIMPEX spol. s r. o.,
Haškova 17, 638 00 Brno, IČ: 46972439 jako zhotovitelem za nabídnutou cenu 665.790,- Kč bez
DPH, to je 805.606,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Podepsána 14.9.2018

5. Udělení cen obce
U příležitosti výročí 100 let od vzniku Československé republiky se zastupitelstvo rozhodlo udělit ceny
obce za zásluhy o rozvoj obce Podolí osobnostem žijících či působících v Podolí. Jedná se o akt
zastupitelstva obce vyjádření úcty našim otcům, našim předkům, předchůdcům i souputníkům.
Ocenění budou předána při slavnostním aktu k připomenutí 100. výročí vzniku Československé
republiky 28. října 2018.
Usnesení č. 2/8/2018 ZO uděluje
u příležitosti 100. výročí vzniku ČR:
v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů ocenění za rozvoj obce Podolí:
- Miloši Lorencovi, In memoriam, za rozvoj obce ve funkci starosty v létech 1990 – 2000,
- Vlastě Pavlíkové za rozvoj obce ve funkci starosty v létech 2000 – 2010,
- Mgr. Hedvice Chaloupkové za rozvoj školství ve funkci ředitelky ZŠ Podolí v létech 1995 –
2008,
- Ing. ThDr. Pavlu Kopečkovi, ThD. za rozvoj obce ve funkci faráře Římskokatolické farnosti
Podolí v létech 2003 – 2018,
- Miloši Vránkovi za zásadní materiální, finanční a morální podporu rozvoje veřejného života
v obci v oblasti sportu, kultury i historického odkazu,
- Ing. Josefu Havlíčkovi za dlouholetou spolkovou činnost v Tělovýchovné jednotě Sokol Podolí a
funkci obecního kronikáře v létech 1975 – 1991,
- RNDr. Janu Píšemu za spolkovou činnost v Tělovýchovné jednotě Sokol Podolí a dvojnásobné
ocenění Mistr ČR v šachové hře,
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-

Jiřímu Sýkorovi za spolkovou činnost a rozvoj spolku Tělovýchovná jednota Sokol Podolí a
široký rozvoj sportu a sportovišť v obci,
Pavlu Rafajovi za dlouholetou spolkovou činnost a rozvoj spolku Tělocvičná jednota Sokol
Podolí, zejména ve výchově dětí a mládeže,
Antonínu Drlíkovi za dlouholetou spolkovou činnost a rozvoj spolku Základní organizace ČSCH
v Podolí a jeho úspěchy na národní úrovni,
Vilému Polákovi za dlouholetou spolkovou činnost a rozvoj spolku Sbor Dobrovolných hasičů
v Podolí,

v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů cenu obce Podolí za podstatný přínos v rozvoji obce Podolí:
- Boženě Šimončíkové, In memoriam, za odbojovou činnost ve válečných létech 1944 – 1945,
- Ing. Jiřímu Březovi, CSc., za podstatný přínos ve shromáždění díla a vybudování galerie
akademického sochaře Rudolfa Březy, spojeného po roce 1918 s budováním Československé
republiky.
- JUDr. Václavu Fialovi za autorskou činnost literárních průvodců, který tento žánr představil na
českém knižním trhu jako první.
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. 2/8/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x

x
x
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

6. Výběr zhotovitele zakázky Chodníky v obci Podolí
Na základě vyhlášené veřejné zakázky bylo v termínu podáno 5 nabídek. Komise pro otevírání obálek
posoudila všechny nabídky z hlediska úplnosti a seřadila je podle nejvýhodnější nabídnuté ceny.
Posouzením nabídky s nejvýhodnější cenou, kterou podala CESTAV, stavební společnost s.r.o. byly
konstatovány nedostatky v položkovém rozpočtu podané nabídky a uchazeč byl vyzván k doplnění a
vysvětlení. Doplnění nabídky bylo doručeno v termínu a hodnotící komise posoudila v pondělí 17. 9.
tuto nabídku a vydala zprávu, ve které doporučila uzavřít smlouvu s uchazečem CESTAV, stavební
společnost s.r.o., který podal nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou 755 122 Kč bez DPH.
Usnesení č. 3/8/2018: ZO rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky a přidělení zakázky „Chodníky v obci Podolí“ společnosti CESTAV,
stavební společnost s.r.o., Ponávka 185/2 602 00 Brno IČO: 29202124.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x
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Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 3/8/2018 bylo schváleno.

x
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 4/8/2018: ZO schvaluje
Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Chodníky v obci Podolí“ mezi obcí Podolí jako objednatelem a
společností CESTAV, stavební společnost s.r.o., Ponávka 185/2 602 00 Brno IČO: 29202124 jako
zhotovitelem za nabídnutou cenu 755 122 Kč bez DPH, to je 913 698 Kč včetně DPH 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
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 4/8/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x

x
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

7. Servisní smlouva „Kamerový systém Podolí, I. etapa“
Usnesením č. 4/7/2018 byla schválena smlouva o dílo na realizaci projektu „Kamerový systém Podolí,
I. etapa“. Přílohou č. II SOD je Servisní smlouva. V návaznosti na další jednání s obcí Mokrá-Horákov
o pronájmu datového úložiště bylo dohodnuto, že původně vyčíslené položky:
50% celkových nákladů na kontrolní činnost – 1.500 Kč/měs.,
50% celkových nákladů za pronájem HW a SW – 1.725 Kč/měs.
budou zahrnuty společností Comimpex přímo do servisní smlouvy a nebudou tak přeúčtovávány přes
obec Mokrá-Horákov. Nájemní smlouva s obcí Mokrá-Horákov bude pak uzavřena jen na pronájem
prostor s úhradou podílu nákladů na údržbu a provozních nákladech místnosti.
Spol. Comimpex předložila tedy novou servisní smlouvu, ve které je v čl. 4 nově zahrnuta položka za
pronájem HW a SW a položka za kontrolní činnost je již zahrnuta v 1. odstavci čl. 4 a je tedy po dobu
záruky zdarma.
Usnesení č. 5/8/2018: ZO schvaluje
Servisní smlouvu ke smlouvě o dílo o dílo na realizaci projektu „Kamerový systém Podolí, I. etapa“
mezi obcí Podolí jako objednatelem a společností COMIMPEX spol. s r. o. jako dodavatelem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x

x
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Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 5/8/2018 bylo schváleno.

x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

8. Dodatek č. I SOD III/37370 Podolí průtah, stavba č. 1
V návaznosti na probíhající dílo a realizované vícepráce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo zhotovitel
spol. SWIETELSKI předkládá návrh dodatku č. I ke SOD. V dodatku jsou zohledněny provedené i
plánované vícepráce i méněpráce, které byly předmětem jednání kontrolních dnů a byly projednány
jak s technickým dozorem, tak s autorským dozorem. Jedná se o práce, které nebyly předvídatelné a
bez jejichž realizace nemohla stavba pokračovat dál.
Člen zastupitelstva Ing. Radek Hůrka podotknul, že těžká plně naložená technika jezdící po ulici Palouk
není šťastným řešením, požádal, zda by mohl předsedající na kontrolním dnu zařídit, aby technika
s nákladem jezdila po ulici Dědina.
Usnesení č. 6/8/2018: ZO schvaluje
Dodatek č.1 Smlouvy 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, jímž se navyšuje cena díla na 9 367 347,41 Kč bez DPH, to je 11 334 490,36 Kč
včetně DPH a prodlužuje se doba plnění do 21.12.2018 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
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 6/8/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x

x
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Zastupitelé upozornili na nesrovnalost s částkami uvedených ve schváleném dodatku smlouvy o dílo
a částkami v usnesení. Předsedající porovnal předložené podklady a konstatoval chybně uvedené
částky v přijatém usnesení 6/8/2018, proto navrhl zrušit toto usnesení a přijmout usnesení nové se
správnými částkami.
Usnesení č. 7/8/2018: ZO ruší
výše schválené usnesení č. 6/8/2018.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x
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Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 7/8/2018 bylo schváleno.

x
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 8/8/2018: ZO schvaluje
Dodatek č.1 Smlouvy 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, jímž se navyšuje cena díla na 9 563172,76 Kč bez DPH, to je 11 571 439,03 Kč
včetně DPH a prodlužuje se doba plnění do 21.12.2018 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
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 8/8/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x

x
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

9. Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil s položkami RO 8/2018, které je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání. Na
straně příjmů převažují příjmy z uspořádání podzimního koncertu, z darů na pořádání hodů a sběr
železného šrotu. Na straně výdajů náklady na vícepráce stavby Obnova ulice Výhon, navýšení
nákladů na stavbu chodníků u kostela a Agropod, na uspořádání podzimního koncertu a hodů a na
komunální volby.
Usnesení č. 9/8/2018: ZO schvaluje
RO 8/2018, na straně příjmů částku: 249.100,- Kč a na straně výdajů částku: 1.103.500,- 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
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 9/8/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x

x
x

Pro
Proti – 0
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Zdrželi se - 0

10. Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Podolí
Základní škola a Mateřská škola Podolí koupila ze svého rozpočtu osobní dodávkový automobil
v hodnotě 271.300 Kč za účelem zejména rozvozu obědů dětem MŠ a seniorům v obci. Tuto službu
škola zajišťuje náhradou za ukončení jejího poskytování společností SANUS, která v naší obci
zajišťuje pečovatelskou službu.
Zřizovací listinou je dána výše majetku spravovaného ZŠ a MŠ Podolí a proto je třeba dodatkem ke
ZL o hodnotu spravovaného majetku povýšit.
Usnesení č. 10/8/2018: ZO schvaluje
Dodatek č.13 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
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 10/8/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x

x
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

11. Smlouva o věcném břemeni
Společnost E.ON Distribuce podává obci návrh na uzavření dvou smluv o věcném břemeni:
1) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: BM-1030038399/001 za účelem
umístění distribuční soustavy – kabelového vedení a pilíře NN na pozemku parc. č. 900/130,
683/2 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí. Jedná se o zařízení přípojky NN budované k
pozemku parc.č. 900/126 v k.ú. Podolí u Brna v rámci stavby „Podolí,parc.č.900/126,smyčka
NN,Antonova“ a to za jednorázovou úhradu 1.100 Kč bez DPH.
Usnesení č. 11/8/2018 ZO schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: BM-1030038399/001 za účelem umístění
distribuční soustavy – kabelového vedení NN na pozemku parc č. 900/130, 683/2 v k.ú Podolí u Brna
ve vlastnictví obce Podolí v rámci stavby vedené pod označením " Podolí,parc.č.900/126,smyčka
NN,Antonova ", za jednorázovou úplatu 1.100 Kč bez DPH, jejíž předmětem je zřízení přípojky NN
budované k pozemku parc.č. 900/126 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

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x

x
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Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 11/8/2018 bylo schváleno.

x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

2) Na základě již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí předkládá Smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: BM-014330048241/001 za účelem umístění distribuční soustavy – nového zemního
kabelového vedení NN, rozpojovací skříně a přípojkových skříní na pozemcích parc. č. 583/3,
673/2 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí. Jedná se o právo zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na pozemcích obce v rámci stavby „Podolí,za Obecním Úřadem,
DSNN“ a to za jednorázovou úhradu 20.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 12/8/2018 ZO schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: BM-014330048241/001 za účelem umístění distribuční
soustavy – nového zemního kabelového vedení NN, rozpojovací skříně a přípojkových skříní na
pozemku parc. č. 583/3, 673/2 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí v rámci stavby vedené
pod označením "Podolí,za Obecním Úřadem, DSNN", za jednorázovou úplatu 20.000 Kč bez DPH, jejíž
předmětem je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích obce
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
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 12/8/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
x

x
x

Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

12. Žádost Česká pošta
V souvislosti s přechodem na provozování pošty v Podolí formou projektu Pošta Partner od
1.12.2018 skončí pronájem České poště, s.p. ve stávajících prostorách v budově OÚ. V rámci
uzavřené dohody o návratnosti vložených prostředků ze dne 25. 2. 1993 pronajímatel (obec Podolí)
souhlasil s vyrovnáním ČP vložených nákladů do opravy a úpravy objektu formou úplatného
nepřiznání nájemného v období od 1. 1. 1992 do 1. 1. 2031. Cena prováděných oprav činila 365.562
Kč.
Ukončením nájmu k 30. 11. 2018 zůstává částka neodbydlených prostředků ve výši 113.283 Kč, se
kterou se ČP obrací na obec s žádostí o vzájemné vyrovnání.
ZO bere na vědomí
Informaci České pošty s.p. o neodbydleném pronájmu stávajících prostor pošty v Podolí ve výši
113.283,-Kč a pověřuje starostu jednáním o dohodě o bezúplatném ukončení nájemní smlouvy.
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13. Různé
- Předsedají předložil zastupitelům k posouzení a dohodě o dalším postupu zásahu do tělesa
silnice panem Janáčkem stavbou plotu u svého domu č.p. 535.
Zastupitelstvo konstatovalo, že se jedná o neoprávněný a svévolný zásah do majetku obce a
navrhlo netrvat na odstranění stavby plotu zasahující do tělesa silnice. Navrhuje dohodnout se
s panem Janáčkem na provedení znaleckého posudku vyčíslení nákladů na demolici závadně
postaveného oplocení a obnovení původního stavu komunikace. Na základě vyčíslené částky
těchto nákladů se s panem Janáčkem dohodnout na finančním odškodnění obce v částce
sestávající se z vyčíslených nákladů, či jejího podílu, a ze sankce. Navržená dohoda bude
předložena k rozhodnutí novému zastupitelstvu obce. V případě, že k dohodě nedojde,
doporučuje zastupitelstvo obce novému zastupitelstvu dát podnět stavebnímu úřadu
k zahájení řízení k odstranění stavby.
- Tuto sobotu 22. 9. 2018 se konají tradiční Podolské hody.
- V sobotu 27. 10. 2018 se uskuteční společenské odpoledne k připomenutí 100. výročí vzniku
Československé republiky, v rámci něho budou předána ocenění osobnostem obce.
- Ve středu 21. 11. 2018 se uskuteční podzimní koncert kapely The Backwards The Beatles revival
band, nejlepší revivalové kapely The Beatles z neanglicky mluvících zemí.
- 2. prosince se v našem kostele uskuteční tradiční Benefiční koncert pro domov pro postižené
děti LILA v Otnicích.

14. Diskuse
Nikdo neměl příspěvek k další diskusi.

15. Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky na tomto zasedání, poděkoval všem
zastupitelům za práci a konstruktivní jednání v končícím volebním období i občanům za spolupráci a
podané podněty. Ukončil schůzi ve 20:50 hodin.

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Rupp, v.r.

Ing. Radek Hůrka, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 20.9. 2018 a ověřen 26.9.2018
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. Rozpočtové opatření č. 8/2018
2. Prezenční listina členů ZO
3. Prezenční listina hostů
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