Zápis č. 9/2018
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 5. 11. 2018
1.

Zahájení
a) Zahájení dle Jednacího řádu ZO Podolí čl. 6.
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním
starostou obce panem Ing. Vítězslavem Eliášem (dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10., žádný návrh nebyl
podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 10. do 5. 11. včetně. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno všech 9 členů zastupitelstva z devíti, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Oznámil pořizování elektronického zvukového záznamu z průběhu zasedání.
Sdělil, že zápis z předchozího zasedání byl včas a řádně pořízen a ověřen, zveřejněn na webových
stránkách obce a uložen k nahlédnutí na OÚ Podolí. Nebyly proti němu podány žádné námitky.
Předsedající předal všem zvoleným členům zastupitelstva osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
a seznámil přítomné s postupem složení slibu člena zastupitelstva obce.
b) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající přečetl znění slibu v souladu s § 69 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. o obcích:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Jmenovitě pak vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k
podpisu na připraveném archu (příloha č. 3). Všichni zastupitelé řádně a bez výhrad složili slib člena
zastupitelstva.

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé
zapisovatel

3.

– Ing. Petr Krejčí
– Richard Sýkora
– Roman Vlasák

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
1.
Zahájení
2.
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
3.
Schválení programu
4.
Volba starosty a místostarosty
5.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
6.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7.
Diskuse
8.
Závěr
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Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu. Žádný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 1/9/2018
ZO Podolí schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední
desce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1/9/2018 bylo schváleno.

4.

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro- 9

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Volba starosty a místostarosty
a)
Určení počtu místostarostů
Předsedající požádal zastupitele obce o podání návrhů na počet místostarostů, o kterých bude
hlasováno v pořadí tak, jak byly podány.













Předsedající navrhl, aby pro nadcházející volební období byl volen jeden místostarosta,
Ing. Ivo Sedláček podal protinávrh, aby pro nadcházející volební období byly voleni dva
místostarostové. Před hlasováním ještě upřesnil, že v Podolí bývalo zvykem mít dva
místostarosty a tento protinávrh podal proto, že je oběma stranám vytýkáno jakési rozdělování
obce a tímto krokem dává jasný signál ke spolupráci.
Mgr. Jan Rupp podpořil návrh na jednoho místostarostu z toho důvodu, že by druhý
místostarosta byl z jeho pohledu pouze formální funkcí a takříkajíc by si svou pozici
„neodmakal“. Navíc protistrana dříve napadala návrh dvou pracovníků na obci pod starostou.
Dále uvedl, že z jeho pohledu vzhledem k výsledku voleb nemá protistrana ani výrazný mandát
k obsazení pozice druhého místostarosty.
Ing. Sedláček doplnil, že je to návrh na pozici neuvolněnou s jasně definovanou oblastí, které by
se případný druhý místostarosta věnoval. V žádném případě by se nejednalo o funkci formální.
Ing. Petr Krejčí doplnil, že součástí tohoto návrhu, který prezentovali před cca 14 dni na pracovní
schůzce zastupitelstva obce, byl i návrh na obsazení této funkce Ing. Radkem Hůrkou, který by
se věnoval oblasti kultury, kterou měla dříve na starosti místostarostka G. Marciánová. R. Hůrka
má s touto oblastí dlouhodobé zkušenosti. P. Krejčí dále uvedl, že by za tuto funkci případně
zvolený místostarosta nepobíral odměnu vyšší než předseda výboru, tedy bez dopadu na
rozpočet obce.
Předsedající, pan Ing. Vítězslav Eliáš opravil informace pana Ing. Ivo Sedláčka o počtu
místostarostů, kdy dva místostarostové byli v obci jen jednou část roku a byli ze strany, která
vyhrála volby.
Mgr. Barbora Podloucká doplnila, že u devíti zastupitelů považuje tři zástupce obce za zbytečně
předimenzované a že spolupracovat se dá i bez formálních funkcí.
Předsedající vyzval přítomné k případným návrhům a doplnění. Výzvu nikdo nevyužil.
Dle jednacího řádu vyzval předsedající nejdříve k hlasování o protinávrhu.

2

Návrh usnesení o protinávrhu č. 2/9/2018
ZO Podolí ustavuje dva místostarosty Zastupitelstva obce Podolí.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 3
Usnesení č. 2/9/2018 nebylo schváleno.

Proti
Proti
Proti
Proti
Proti
Proti
Pro
Pro
Pro
Proti – 6

Zdrželi se - 0

Návrh usnesení č. 3/9/2018
ZO Podolí ustavuje jednoho místostarostu Zastupitelstva obce Podolí.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 3/9/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Proti
Proti
Proti
Proti – 3

Zdrželi se - 0

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající vyzval v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích zastupitele obce k podání návrhů
na určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni, o nichž bude
hlasováno v pořadí tak, jak byly podány.







Předsedající Ing. Vítězslav Eliáš podal návrh, aby funkce starosty obce a místostarosty obce byly
vykonávány jako uvolněné.
Ing. Ivo Sedláček se zeptal na budoucnost pozice funkce asistenta starosty, kterou zastává R.
Vlasák, který jak předpokládá bude navržen na funkci uvolněného místostarosty. Zajímalo ho,
zda pozice asistenta zůstane v organizační struktuře obce.
Ing. Vítězslav Eliáš vysvětlil, že funkce asistenta zůstane neobsazená a ve struktuře zůstane. Dle
zákonných ustanovení bude tato pozice zachována po dobu, kdy pan Vlasák bude vykonávat
uvolněnou funkci místostarosty.
Ing. Sedláček se proti tomuto postupu ohradil s obavou, že tato funkce může být kdykoli
obsazena a že v takovém případě by mohlo dojít k zbytečnému zatížení rozpočtu obce. Dále
uvedl, že pro zachování funkce asistenta nevidí žádné logické opodstatnění.
Mgr. Jan Rupp vysvětlil postup u nároku zachování pracovního místa v případě vykonávání
uvolněné funkce a že v případě zrušení tohoto místa bude muset obec vyplatit p. Vlasákovy
odstupné.
Předsedající vyzval přítomné k případným návrhům a doplnění. V této diskuzi vystoupila Mgr.
Zubková s připomínkou, že se odstupné platí jen v případě, že by bylo místo asistenta zrušeno
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rozhodnutím ZO. Existuje však vždy možnost ze strany p. Vlasáka opustit místo asistenta
dohodou, kdy se odstupné nevyplácí.
Po společné diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 4/9/2018
ZO Podolí určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty a
funkce místostarosty budou členové Zastupitelstva obce Podolí dlouhodobě uvolněni.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 4/9/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Proti
Proti – 1

Zdržel se
Zdrželi se - 2

c)

Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
V případě, že zastupitelé obce podají návrhy na jiný způsob volby starosty a místostarosty, bude o
tomto návrhu hlasováno.
 Jiný návrh nikdo nepodal.
 Předsedající konstatoval, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním.

d)

Volba starosty
Předsedající seznámil s postupem volby. Nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně
po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování dále pokračováno.
Vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhů na kandidáty na starostu obce Podolí
 Pan Roman Vlasák navrhl kandidáta na funkci starosty obce Podolí Ing. Vítězslava Eliáše.
 Další kandidát nebyl navržen.
Prohlášení kandidáta o přijetí své kandidatury:
 Ing. Vítězslav Eliáš vyslovil souhlas se svou kandidaturou na funkci starosty.
Předsedající vyzval přítomné k případným návrhům a doplnění.

Návrh usnesení č. 5/9/2018
ZO Podolí volí starostou obce Podolí Ing. Vítězslava Eliáše.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí

Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se

4

Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Usnesení č. 5/9/2018 bylo schváleno.

Zdržel se
Zdržel se
Zdrželi se - 4

Proti – 0

Po opětovném zvolení starostou pokračoval nový starosta ve vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“).

e)

Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhů na kandidáty na místostarostu obce
Podolí.
 Ing. Petr Krejčí navrhl kandidáta na funkci místostarosty obce Podolí Ing. Radka Hůrku.
 Ing. Vítězslav Eliáš navrhl kandidáta na funkci místostarosty obce Podolí pana Romana Vlasáka.
Prohlášení kandidátů o přijetí své kandidatury:
 Ing. Radek Hůrka vyslovil souhlas se svou kandidaturou na funkci místostarosty.
 Pan Roman Vlasák vyslovil souhlas se svou kandidaturou na funkci místostarosty.
Předsedající vyzval přítomné k případným návrhům a doplnění.

Návrh usnesení č. 6/9/2018
ZO Podolí volí místostarostou obce Podolí Ing. Radka Hůrku.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 2
Usnesení č. 6/9/2018 nebylo schváleno.

Proti
Proti
Proti
Proti
Proti
Proti
Pro
Pro
Zdržel se
Zdrželi se - 1

Proti – 6

Návrh usnesení č. 7/9/2018
ZO Podolí volí místostarostou obce Podolí pana Romana Vlasáka
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Usnesení č. 7/9/2018 bylo schváleno.

Pro
Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Pro
Proti
Proti
Proti
Proti – 3
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Zdrželi se - 1

5.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Dle § 117 a § 84 zákona o obcích má zastupitelstvo obce povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor.
Funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který dle § 118 a 119 zákona musí být lichý,
přičemž oba výbory musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné
osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno stejně jako při volbě starosty a
místostarosty.
a)
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhů na počet členů finančního a
kontrolního výboru.


Předsedající navrhl, aby Finanční výbor byl zřízen jako tří členný a Kontrolní výbor jako tří
členný.
Předsedající vyzval přítomné k případným návrhům a doplnění. Nikdo jiný návrh nepodal.
Návrh usnesení č. 8/9/2018
ZO Podolí zřizuje Finanční výbor jako tří členný a Kontrolní výbor jako tří členný.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 8/9/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
 Předsedající navrhl kandidáta na funkci předsedy finančního výboru Ing. Petra Krejčího Ph.D.
Prohlášení kandidátů o přijetí své kandidatury:
 Ing. Petr Krejčí vyslovil nesouhlas se svou kandidaturou na funkci předsedy finančního výboru.
Ing. Krejčí uvedl, že na pracovní schůzce zastupitelstva obdrželo sdružení „Podoláci“ nabídku
na funkce předsedy finančního a kontrolního výboru. S touto nabídkou souhlasili. Podmínkou
k vykonávání těchto funkcí je možnost obsadit oba výbory členy, které si předseda výboru sám
vybere. Jedině tak se dá zajistit odpovídající práce pro obec. Protože však protistrana
opakovaně deklarovala, že jsou pro ně některá jména předběžně navržená na členy výborů
nepřijatelná, musí bohužel tuto funkci odmítnout. Při diskuzi ohledně členů výboru se jednalo
konkrétně o Ing. R. Bočka a I. Vlachovou, kteří jsou pro sdružení Za Podolí u Brna jako členi
výborů nepřijatelní.


Předsedající navrhl nového kandidáta na funkci předsedy finančního výboru Mgr. Barboru
Podlouckou.
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Prohlášení kandidáta o přijetí své kandidatury:
 Mgr. Barbora Podloucká vyslovila souhlas se svou kandidaturou na funkci předsedy finančního
výboru.
Předsedající vyzval přítomné k případným návrhům a doplnění.
 Ing. Sedláček informoval, že souhlasí s důvody Ing. Petra Krejčího.
 Předsedající na výzvu uvedl důvody, proč sdružení Za Podolí u Brna nesouhlasí s navrženými
kandidáty sdružení Podoláci do Finančního výboru panem Bočkem a paní Vlachovou. Uvedl, že
Ing. Boček bojkotoval přetlakování plynovodu v obci a paní Vlachová soudně bojovala proti
stavbě mateřské školky.
 Ing. Boček se obhajoval, že bojoval proti špatné práci starosty, tedy nevýhodným podmínkám
pro občany spojené s uváděným přetlakováním plynovodu.
 Mgr. Zubková vysvětlila, že paní Vlachová nečinila v minulosti ve vztahu k obci nic
protizákonného a že jako účastník stavebního řízení jen hájila svá práva, což by v její situaci
zřejmě činil každý.
 Mgr. Jan Rupp vyjádřil názor, že práce ve výborech a komisích je důležitá a měl by ji vykonávat
někdo, kdo není s obcí ve sporu či v averzi vůči obci. Ing. Boček vysvětlil, že v žádném případě
není v averzi vůči obci, nesouhlasil v minulosti pouze s některými rozhodnutími starosty V.
Eliáše. Ten chápe nesouhlas pana Bočka s přetlakováním plynovodu jako krok vůči obci,
protože v případě nesouhlasu by byla dále blokována výstavba v obci.
 Ing. Radek Hůrka vysvětlil, že na základě zkušeností s fungováním výborů je zbytečné odmítat
či kádrovat lidi, kteří by mohli pracovat ve výborech. V zásadě v nich může pracovat kdokoliv
s občanským průkazem a je zbytečné kohokoli z této práce diskvalifikovat jen z důvodu
minulých sporů se starostou.
 Ing. Petr Krejčí doplnil, že neřekl, že funkce ve výborech nechtějí vykonávat, ale že se snaží
zdůraznit, že si představují spolupráci jinak. Z toho důvodu musí odmítnout obsadit oba dva
výbory.
 Dále Ing. Krejčí uvedl, že p. Vlachová byla členkou kontrolního výboru i v uplynulém funkčním
období, tedy po tom co nesouhlasila se stavbou školky a tedy nevidí důvod, proč by tuto funkci
nemohla vykonávat nadále. Navíc, během uplynulého funkčního období nabyla ze strany
starosty či kohokoli jiného vůči její práci vznesena jakákoli námitka či výtka.
 Ing. Sedláček doplnil, že důvody zmíněné starostou vůči navrženým členům kontrolního výboru
jsou v jeho osobní rovině a nesouvisí s obcí jako takovou. Tedy nezaznělo nic, co by bránilo
jejich členství ve výboru.
 Ing. Krejčí ještě doplnil, že žádný z členů jakéhokoli výboru nemá vzhledem k pravomocem
obou výboru žádnou šanci blokovat činnost obce, či obci jakkoli škodit, tak jak bylo ze strany p.
starosty nebo Mgr. Ruppa zmíněno. Navíc jsou to výbory zastupitelstva nikoli starosty.
 Předsedající Ing. Vítězslav Eliáš uvedl, že návrh ze sdružení Podoláci na předsedy obou výborů
a členů Finančního výboru byl kompletně odsouhlasen a k návrhu na Kontrolní výbor byl
vznesen ze strany Za Podolí u Brna požadavek na návrh jiných dvou kandidátů na členy výboru.
Jedná se tedy o kompromis, kdy z návrhu šesti členů bylo přistoupeno na čtyři, nicméně
obsazení výborů bylo ze strany navrhovaných předsedů, tedy Ing. Petra Krejčího a Ing. Iva
Sedláčka postaveno jako ultimátum, kdy pokud my vaše dva navržené členy nechceme, pak vy
prostě nechcete nic. Ze zákona však musíme výbory zvolit a obsadit.
Poté bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 9/9/2018
ZO Podolí volí předsedou finančního výboru paní Mgr. Barboru Podlouckou.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp

Pro
Pro
Pro
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Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Usnesení č. 9/9/2018 bylo schváleno.

Zdržel se
Pro
Pro

Proti – 0

Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Zdrželi se - 4

c)
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
 Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru Ing. Ivo Sedláčka
Prohlášení kandidáta o přijetí své kandidatury:
 Ing. Ivo Sedláček vyslovil nesouhlas se svou kandidaturou na funkci předsedy kontrolního
výboru z důvodů, které již zazněli v předešlém bodu.


Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru Mgr. Zdeňka Přikryla.

Prohlášení kandidáta o přijetí své kandidatury:
 Mgr. Zdeněk Přikryl vyslovil souhlas se svou kandidaturou na funkci předsedy kontrolního
výboru.
Návrh usnesení č. 10/9/2018
ZO Podolí volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Zdeňka Přikryla.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Usnesení č. 10/9/2018 bylo schváleno.

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Proti – 0

Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Zdrželi se - 4

d) Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhů na členy finančního výboru a
kontrolního výboru. Finanční výbor zřídilo zastupitelstvo obce jako tří členný a Kontrolní výbor jako
tří členný, proto budeme volit do Finančního výboru dva členy a do Kontrolního výboru dva členy.
O každém kandidátovi bude hlasováno jednotlivě v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení stanovených členů výborů již nebude v hlasování dále pokračováno.
Finanční výbor


Předsedající navrhl na funkce členů Finančního paní Ing. Simonu Kvochovou a Ing. Radka
Hůrku
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Prohlášení kandidátů o přijetí své kandidatury:
 Paní Simona Kvochová není přítomna. Ing. Krejčí upozornil, že nemáme souhlas paní
Kvochové s členstvím ve finančním výboru, že její souhlas byl dán pro případ, kdy by byl
předsedou on. Předsedající tuto skutečnost potvrdil a dotázal se pana Krejčího, zda může
tlumočit souhlas paní Kvochové. Pak Krejčí konstatoval, že souhlas paní Kvochové pro
předsedkyni paní Podlouckou nemá.
Předsedající tedy konstatoval absenci souhlasu paní Simony Kvochové se členstvím ve
finančním výboru.
 Ing. Radek Hůrka vyslovil nesouhlas se svou kandidaturou na funkci člena finančního výboru.
Pan Krejčí připomněl, že jsme na pracovní poradě navrhovali kandidáty paní Jindřišku Jílkovou a
paní Radku Kovaříkovou. Předsedající konstatoval, že chce k tomuto návrhu přistoupit, napřed
však chtěli dát možnost volbě kandidátů navrhovaných protistranou.


Předsedající navrhl nové dva kandidáty na funkci člena finančního výboru, paní Jindřišku
Jílkovou a paní Radku Kovaříkovou.

Prohlášení kandidátů o přijetí své kandidatury:
 Předsedající Ing. Vítězslav Eliáš tlumočil souhlasy obou navržených s členstvím ve Finančním
výboru.

Návrh usnesení č. 11/9/2018
ZO Podolí volí členem finančního výboru paní Jindřišku Jílkovou.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 11/9/2018 bylo schváleno

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 1

Návrh usnesení č. 12/9/2018
ZO Podolí volí členem finančního výboru paní Radku Kovaříkovou.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 12/9/2018 bylo schváleno

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Proti – 0
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Zdrželi se - 1

Kontrolní výbor
Předsedající navrhl kandidáty na funkci člena kontrolního výboru paní Janu Obořilovou a Ing.
Davida Kadlčíka.
Paní Jana Obořilová je občankou Podolí a je účetní Úřadu MČ Brno-sever.
Pan Ing. David Kadlčík je občanem Podolí a je projektovým manažerem společnosti 1 Web IT.
Prohlášení kandidátů o přijetí své kandidatury:


Předsedající Ing. Vítězslav Eliáš tlumočil souhlas obou oslovených s členstvím v Kontrolním
výboru.

Předsedající vyzval přítomné k případným návrhům a doplnění.
Návrh usnesení č. 13/9/2018
ZO Podolí volí členem Kontrolního výboru paní Janu Obořilovou.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 13/9/2018 bylo schváleno

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Proti – 0

Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Zdrželi se - 3

Návrh usnesení č. 14/9/2018
ZO Podolí volí členem Kontrolního výboru paní Ing. Davida Kadlčíka
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 14/9/2018 bylo schváleno

6.

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Proti – 0

Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Zdrželi se - 3

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
O odměnách neuvolněným členům zastupitelstva rozhoduje zastupitelstvo v souladu s § 72 a 73
zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění.


Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s uvedenými
předpisy, poskytována měsíční odměna:
- předseda výboru nebo komise ve výši 2.500 Kč (max. 3.068 Kč)
- člen výboru nebo komise ve výši 2.100 Kč (max. 2.557 Kč)
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-

člen zastupitelstva bez funkce dle předchozích odrážek 1.300 Kč (max. 1.534 Kč)

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k předložení jiných návrhů na stanovení měsíční odměny za
výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva obce.







Ing. Petr Krejčí podal protinávrh, aby měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva obce zůstaly stejné či podobné, jak tomu bylo v předchozím volebním období.
Navrhl tedy odměny v těchto hodnotách:
- předseda výboru, nebo komise ve výši 1.850 Kč
- člen výboru nebo komise ve výši 1.600 Kč
- člen zastupitelstva bez funkce ve výši 1.100 Kč
Ing. Radek Hůrka vznesl dotaz, zda se jedná i o členy výborů a komisí, o kterých se mluvilo na
pracovní schůzce s domněnkou, že z tohoto jednání vypadli.
Předsedající uvedl, že se v tuto chvíli jedná jen o neuvolněných členech zastupitelstva.
Ostatním členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, platí dohoda z pracovní
porady o odměňování na konci roku dle prokázané činnosti.
Ing. Ivo Sedláček připomněl, že bylo dohodnuto, že se funkce nebudou kumulovat a bude
odměňována pouze ta nejvyšší z funkcí.
Předsedající oznámil, že je kumulování funkcí popsáno zákonem – novela z 1.1.2018 uvádí, že
zastupitelstvo může rozhodnout o kumulaci odměn za max. tři funkce. Pokud zastupitelstvo
nerozhodne jinak, pak náleží odměna pouze za nejvyšší funkci. Kumulaci funkcí v zastupitelstvu
obce Podolí nepředpokládá ani nenavrhuje.

Předsedající vyzval přítomné k případným návrhům a doplnění.
Návrh usnesení č. 15/9/2018
ZO Podolí stanovuje v souladu s § 72 a 73 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s platností ode dne zvolení do těchto
funkcí, nejdříve však od 6. 11. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Podolí
takto:
předseda výboru nebo komise ve výši 1.850 Kč,
člen výboru nebo komise ve výši 1.600 Kč,
člen zastupitelstva bez funkce dle předchozích odrážek 1.100 Kč.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 3
Usnesení č. 15/9/2018 nebylo schváleno

Proti
Proti
Proti
Proti
Proti
Proti

Proti – 6

Zdrželi se - 0

Návrh usnesení č. 16/9/2018
ZO Podolí stanovuje v souladu s § 72 a 73 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s platností ode dne zvolení do těchto
funkcí, nejdříve však od 6. 11. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Podolí
takto:
předseda výboru nebo komise ve výši 2.500 Kč,
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člen výboru nebo komise ve výši 2.100 Kč,
člen zastupitelstva bez funkce dle předchozích odrážek 1.300 Kč.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 16/9/2018 bylo schváleno

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Proti
Proti
Proti
Proti – 3

Zdrželi se - 0

7. Diskuse
Předsedající vyzval přítomné k návrhům na obsazení komisí. Jedná se o komise rady obce, v případě
Podolí, kdy rada obce není ustavena, se jedná o poradní a iniciační orgány starosty. Předpokládá
ustavení těchto komisí:
- výstavby a investic
- životního prostředí
- kulturní
- sportovní
- pro vztahy s veřejností
- sociální
Předpokladem je sestavení komisí do příštího zasedání, které bylo dohodnuto na úterý 11.12.2018
v 19:00 hod. Současně byla dohodnuta pracovní schůzka zastupitelstva na 20.11.2018 v 18:00, kde
bude jednáno především o návrhu rozpočtu na rok 2019.
V rámci nadcházejícího adventu předsedající uvedl, že bude rozsvícen vánoční strom, vánoční
jarmark, Benefiční koncert, výstava obrazů.
Ing. Petr Krejčí se dotázal na termín dokončení stavby na ulici Výhon. Předsedající uvedl, že se
předpokládá 21.12.2018 a bude se jednat o dalších činnostech pro obec jako je např. výpustek u
Zukalova mostu. Technický dozor požaduje dokončení asfaltových povrchů do konce listopadu.
V rámci umožnění akutního výjezdu z lokalit Nad Výhonem a z Uliček byla odstraněna překážka u
garáží v Uličkách, která zabraňuje průjezdu vozidel při zácpě na hlavních komunikacích, tak aby mohli
obyvatelé využít polní cestu kolem hřbitova pro vjezd do obce.
Na dotaz občanů pan starosta informoval, že bude nová pošta otevřena v prostoru DPS ve vchodu do
knihovny od 3.12.2018 v běžné otevírací době tzn. 12:30 – 18:00 hod.

8. 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 a vyjádřil přání další spolupráce v novém volebním období.
Ukončil schůzi ve 20:50 hodin.
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Ověřovatelé:

Ing. Petr Krejčí, v.r.

Richard Sýkora, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 8.11.2018 a ověřen 15.11.2018
Zapisovatel: Roman Vlasák

Přílohy:
1. Prezenční listina členů ZO
2. Prezenční listina hostů
3. Podpisový arch složení slibu členy ZO
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