Zápis č. 10/2018
zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 11. 12. 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 4. 12. 2018 do 12.12. 2018 včetně. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je
přítomno 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.

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé
– Ing. Ivo Sedláček
– Mgr. Barbora Podloucká
zapisovatel
– Roman Vlasák

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
1.
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3.
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5.
6.
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14.
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16.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Obnova ul. Výhon“
Smlouvy o věcném břemeni
Rozpočtové opatření
Plán činnosti
Rozpočet obce na rok 2019
Střednědobý rozpočtový výhled 2020 – 2024
Směrnice o sociálním fondu
Plán inventarizace k 31.12.2018
Závěrečné účty svazků obcí
Různé
Diskuse
Závěr

Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu. Žádný návrh nebyl
podán.

Usnesení č.1/10/2018: ZO Podolí schvaluje
Program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 1/10/2018 bylo schváleno.

4.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Kontrola úkolů z minulých zasedání
Předsedající vyzval předsedu Kontrolního výboru Mgr. Zdeňka Přikryla o seznámení s
plněním úkolů.
-

-

-

-

5.

Usnesení č. 10/6/2018: ZO schválilo odkoupení pozemku parc. č. 905/14 v k.ú. Podolí u
Brna a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. Podepsána 10.10.2018 , již proveden
zápis do KN.
Usnesení č. 4/8/2018: ZO schválilo Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Chodníky v obci
Podolí“ a pověřilo starostu jejím podpisem. Podepsána 3.10.2018
Usnesení č. 8/8/2018: ZO schválilo Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na realizaci projektu
„III/37370 Podolí průtah“ a pověřilo starostu jejím podpisem. Podepsán 25.9.2018
Usnesení č. 10/8/2018: ZO schválilo Dodatek č.13 ke „Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Podolí“ a pověřilo starostu jejím podpisem.
Podepsán 19.9.2018
Usnesení č. 11/8/2018: ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: BM-1030038399/001 za účelem umístění distribuční soustavy v rámci
stavby vedené pod označením " Podolí,parc.č.900/126,smyčka NN,Antonova " a pověřilo
starostu jejím podpisem. Podepsána 19.9.2018
Usnesení č. 12/8/2018: ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: BM014330048241/001 za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby vedené pod
označením "Podolí,za Obecním Úřadem, DSNN" a pověřilo starostu jejím podpisem.
Podepsána 15.10.2018 , již proveden zápis do KN.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Obnova ul. Výhon“ III/37370 Podolí průtah
Současný stav prací je následující. Dokončení stavby objektu silnice mezi zhotovitelem a SÚS
Brno bylo prodlouženo stejně jako s obcí Podolí do 21.12.2018. Od neděle 9.12. je umožněn
průjezd autobusů linky 151 po standardní trase ulicí Výhon směrem do Líšně.
V souvislosti na uzavřenou SOD mezi zhotovitelem a obcí Podolí budou do stanoveného
termínu dokončeny všechny práce dle položkového rozpočtu vyjma zajištění základů domu
č.p. 105 a provedení opravy oplocení č.p. 183, 184, 186 a 187, a to důvodu nevhodných
klimatických podmínek v nastávajícím zimním období, kdy již nelze provádět betonářské

práce. V souvislosti s uzavřeným Dodatkem č.1 SOD budou do stanoveného termínu
dokončeny všechny práce dle položkového rozpočtu.
Na základě jednání vedení obce s autorským dozorem a zhotovitelem byly navrženy
podrobně specifikované soupisem více prací, které jsou předmětem dodatku k SOD č. 2.
Sestávají se z prací nutných k dokončení stavby, které byly vynuceny v průběhu realizace, a
z prací, které byly zařazeny na návrh obce.
Výškové napojení vjezdů a vstupů k domům bude přesně vyspecifikováno v položkovém
výkazu výměr a s jednotlivými vlastníky domů v dotčených ulicích budou sjednány smlouvy
o finanční spoluúčasti. To pak bude předmětem dalšího návrhu změn.
Vícepráce dodatku č.2 se týkají těchto stavebních objektů:
OS 301.5 – snížení kanalizace u RD č.p. 251,
OS 102.4 – výstavba opěrné zídky za zastávkou,
OS 102.5 – vybudování sběrného místa pro odpady s povrchem ze zámkové dlažby,
OS 102.6 - výstavba opěrné zídky u gabionové zdi,
OS 102.7 – přeložka kabelů VIVO, přeložka vodovodu, výměna a výšková úprava poklopů,
úprava kanalizačních šachet,
OS 102.8 - oprava výpustního objektu kanalizace,
OS 102.10 - zpevnění cesty k trafostanici,
OS 102.11 - zpevnění cesty nad gabionovou zdí,
OS 102.12 - osazení odvodňovacích žlabů s připojením na kanalizaci + výměna poškozených
obrub,
OS 102.13 – navýšení asfaltobetonové plochy v místě ZÚ,
OS 102.14 – vybudování vjezdu u č.p. 83,
OS 401.3 – 1ks stožáru veřejného osvětlení.
Celkové náklady dle dodatku č.2 jsou 982 856,70 Kč bez DPH.
Pro dokončení těchto prací se stanovuje datum 31.5.2019
Předsedající informoval, že poslední aktualizace dodatku proběhla v den zasedání z důvodu
zastavení betonářských prací a v návaznosti na veřejnou zakázku, tak aby odpovídal zákonu.
Původně byla v dodatku položka na dodláždění vchodů a vstupů, které nebyli v původní PD,
protože se měli napojit stávající. Po dojednání podmínek s občany, byl tento bod vyřazen
s cílem sepsat s jednotlivci smlouvu, kde bude přesně specifikováno množství materiálu,
prací a jejich cena, kterou se bude majitel nemovitosti na celkové ceně podílet. Dále
představil pana Ing. Dvořáčka, který je projektantem a současně autorským dozorem stavby.
Předsedající zahájil diskusi.
Ing. Sedláček informoval, že zastupitelé dostali dodatek č.2. ve 13:55 hod. s tím, že podklady
mají zastupitelé dostávat týden dopředu a tyto dostali jen 4 hodiny před schůzkou
zastupitelstva a tento dodatek je tímto nehlasovatelný. Ing. Krejčí vyslovil poznámku a dotaz
k termínu 31.5.2019, kdy prodloužení je neúměrný rozsahu prací. Z následné diskuze
vyplynulo, že by se po celou dobu jednalo o stavbu a obec by nad záměrem neměla kontrolu.
Pokračováním diskuse došlo k úpravě dodatku tak, aby nemohla probíhat obcí
nekontrolovaná výstavba.
Paní Krejčovou uvedla, že by se lidem nemělo na poslední chvíli oznámit, že se budou muset
podílet na dodláždění vstupů a vjezdů. Předsedající paní Krejčovou ujistil, že se s lidmi o tom
jedná již od srpna, teď se nimi předem budou uzavírat jednotlivé dohody o částkách, které
budou platit. Dále se budou dodlažďovat různé kousky před domy, aby lidé měli kam postavit
např. popelnice.

Usnesení č.2/10/2018: ZO Podolí schvaluje
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „III/37370 PODOLÍ PRŮTAH“ s úpravou článku VI. Lhůty a plnění
Odstavce 1.2.2. takto: zajištění základu domu a provedení opravy oplocení, dokončení a
předání stavby dle dodatku č.2 (ostatní OS) ke smlouvě do 45 dnů od vyzvání zhotovitele
k opětovnému zahájení stavby.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 2/10/2018 bylo schváleno.

6.

Zdržel se
Proti – 0

Zdrželi se - 1

Smlouvy o věcném břemeni
Společnost CETIN, a.s. předkládá obci návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
ke stavbě „16010-042552 VPIC Podolí komunikace ul. Výhon“, jejíž předmětem je umístění
a provozování Komunikačního vedení a zařízení na pozemku parc. č. 384/1 zapsaný na LV č.
10001, pro k.ú. Podolí u Brna v rozsahu geometrického plánu č. 903-447/2018 ze dne
9.10.2018, který je Přílohou č. 1 Smlouvy a to za jednorázovou úhradu 100 Kč bez DPH.
Usnesení č. 3/10/2018 ZO Podolí schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě „16010-042552 VPIC Podolí komunikace ul.
Výhon“, jejíž předmětem je umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení na
pozemku parc. č. 384/1 zapsaný na LV č. 10001, pro k.ú. Podolí u Brna v rozsahu
geometrického plánu č. 903-447/2018 ze dne 9.10.2018, který je Přílohou č. 1 Smlouvy a to
za jednorázovou úhradu 100 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 3/10/2018 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Společnost E.ON Distribuce předkládá obci návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: BM-014330051736/001 za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového
vedení NN, rozpojovací skříně na pozemku parc č. 183/1 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví
obce Podolí. Jedná se o zařízení přípojky NN budované k pozemkům parc.č. 103/2, 121 a 119

v k.ú. Podolí u Brna v rámci stavby „Podolí,parc.č.103,příp.NN,Klemšinský“ v rozsahu
geometrického plánu č. 908-118/2018 ze dne 15.11.2018, který je Přílohou č. 1 Smlouvy a to
za jednorázovou úhradu 1500 Kč bez DPH.
Usnesení č. 4/10/2018 ZO Podolí schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: BM-014330051736/001 za účelem umístění distribuční
soustavy – kabelového vedení NN rozpojovací skříně na pozemku parc č. 183/1 v k.ú Podolí u
Brna ve vlastnictví obce Podolí v rámci stavby vedené pod označením "
Podolí,parc.č.103,příp.NN,Klemšinský" v rozsahu geometrického plánu č. 908-118/2018 ze
dne 15.11.2018, za jednorázovou úplatu 1500 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 4/10/2018 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Společnost E.ON Distribuce předkládá obci návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č.: 1040014897/001 za účelem umístění distribuční soustavy –
nového zemního kabelového vedení NN, přípojkové, rozpojovací skříně a uzemnění na
pozemcích parc č. 212, 213, 214, 215/1 a 251/1 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí.
Jedná se o stavbu „Podolí u Brna,Ulička,kabelizace DSNN“. a to za jednorázovou úhradu 26
000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 5/10/2018 ZO Podolí schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040014897/001 za účelem
umístění distribuční soustavy – nového zemního kabelového vedení NN, přípojkové,
rozpojovací skříně a uzemnění na pozemcích parc č. 212, 213, 214, 215/1 a 251/1 v k.ú Podolí
u Brna ve vlastnictví obce Podolí v rámci stavby „Podolí u Brna,Ulička,kabelizace DSNN“, a to
za jednorázovou úhradu 26 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 5/10/2018 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Společnost E.ON Distribuce předkládá obci návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č.: 1030047109/001 za účelem umístění distribuční soustavy –
zemní kabel NN, pilíř NN na pozemcích parc č. 1264/11, 1265/51, 1264/162 a 1265/4 v k.ú
Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí. Jedná se o stavbu „Podolí,u potoka, DSNN,4RD,Said“,
a to za jednorázovou úhradu 1 100 Kč bez DPH.
Usnesení č. 6/10/2018 ZO Podolí schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030047109/001 za účelem
umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN, pilíř NN na pozemcích parc č. 1264/11,
1265/51, 1264/162 a 1265/4 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí v rámci stavby
„Podolí,u potoka, DSNN,4RD,Said“, a to za jednorázovou úhradu 1 100 Kč bez DPH a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 6/10/2018 bylo schváleno.

7.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Rozpočtové opatření
Starosta předložil k projednání návrh RO 9/2018, 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
2019. Schválením předloženého návrhu RO a naplněním všech rozpočtových příjmů a výdajů
je předpokládaný zůstatek na účtech obce k 31.12.2018 ve výši 5 250 tis. Kč.
Usnesení č. 7/10/2018: ZO Podolí schvaluje
RO 9/2018, na straně příjmů částku: 157.500,- Kč a na straně výdajů částku: - 5.566.100,Kč, které je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 7/10/2018 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Starosta požádal zastupitelstvo o své pověření provedením posledního rozpočtového
opatření v tomto roce.
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. 8/10/2018: ZO Podolí pověřuje
starostu provedením posledního rozpočtového opatření č. 10/2018.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 8/10/2018 bylo schváleno.

8.

Zdržel se

Proti – 0

Zdrželi se - 1

Plán činnosti
Ve vztahu k návrhu rozpočtu na rok 2018 starosta předkládá Plán činnosti na volební
období 2018 - 20202, který vychází z plnění schváleného Plánu činnosti na minulé volební
období a volebních programů jednotlivých uskupení.
Plán činnosti je přílohou č. 2 zápisu tohoto zasedání.






Ing. Sedláček se zeptal na:
o plán využití „Šilarova“ domečku u hřiště. Starosta sdělil, že zatím žádný plán
není.
o představu, jak chce starosta řešit úpravu sjezdu a dopravní situaci pro
průmyslovou zónu. Starosta sdělil, že zatím není představa.
o Kde je navrženo umístění nové hasičské zbrojnice. Starosta sdělil, že vedle
tenisových kurtů směrem k dálnici.
o Dokončení nového územního plánu, kdy toto je povinnost s dotazem, jaký je
harmonogram pořízení. Starosta odpověděl, že zatím není harmonogram
pořízení, kdy se navazuje na koncept z roku 2012 a očekává přepracování.
o Náklady na zřízení infokabelu v kabelovce. Starosta odpověděl, že VIVO tuto
možnost poskytuje, určitě ne bezplatně.
o Upozornil, že péče o zeleň nepatří do plánu činnosti, ale je samozřejmost
dobrého hospodáře. Starosta odpověděl, že byla myšlena výsadba.
Dále se Ing. Krejčí se zeptal na argumenty dostavby 2.NP MŠ.
Předsedající vysvětlil, že existuje komplexní záměr všech školních budov i v rámci
studie náměstí a využití budovy ŠJ, kdy by se měla jídelna přesunout do areálu ZŠ.
Dál se jedná o sjednocení třídy MŠ do jedné budovy, protože Růžovka kapacitně
nevyhovuje a předškoláci jsou v MŠ.






Ing. Krejčí a Ing. Sedláček s tímto vyslovili nesouhlas, kdy demografický vývoj ani
aktuální obsazenost školky nevytváří potřebu stavby nové budovy. Debata o školce se
dále rozvíjela.
Ing. Hůrka se zeptal na upřesnění záměru vybudování sociálního zařízení vedle
hasičky, kdy bylo odpovězeno, že se jedná o stavbu na pozemcích obce.
Všichni se shodli, že je třeba co nejdříve dokončit územní plán.
Ing. Sedláček navrhl doplnění projektu cyklostezky na levém břehu Říčky a
přejmenování bodu „dostavba MŠ“ na „prověření dostavby 2.NP MŠ“.

Usnesení č. 9/10/2018: ZO Podolí schvaluje
Plán činnosti Zastupitelstva obce Podolí na volební období 2018 – 2022, dle předloženého
návrhu včetně projednaných změn, který je přílohou č. 2 zápisu tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 9/10/2018 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

V návaznosti na schválený plán činnosti ZO Podolí a připravené projekty k realizaci
s podporou dotací MMR programu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova je nutné
splnit novou podmínku poskytovatele a to schválit podání žádosti o dotaci zastupitelstvem
obce. Jedná se o tyto projekty:
- „Komunikace za OÚ“
- „Školní atletické hřiště“
- „Oprava propustku a koryta melioračního kanálu“
- „Oprava hřbitovní zdi v Podolí“
- „Parkour – Workout hřiště Podolí“
Ministerstvo zemědělství vyhlásí dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2019, kde je možno žádat o dotaci:
„Obnova křížů v Podolí“ (kříže i hřbitov jsou ze stejného titulu, ještě prověřím
výhodnost)


Ing. Sedláček se zeptal, jak je zamýšlena spolupráce v rámci ZO nad plánem činnosti,
kdy v sobotu 8.12.2018 byly zaslány podklady k projektům:
 Cyklostezky, kdy dokumentace je z 12/2016 a byla zastupitelům zaslána poprvé
 Parkourové hřiště, kdy dokumentace je z 1/2018 a nebyla zaslána zastupitelům, ani
autorovi záměru.
 Atl. dráha, kdy dokumentace z 11/2017 byla zaslána poprvé
 Průtah obcí s datem 7/2018, kdy nepovažuje za vhodné vyřizovat rozhodnutí o
umístění stavby, aniž by tak zásadní záležitost byla s někým konzultována.
Ing. Sedláček konstatoval, že takto si spolupráci nepředstavuje a není zastupitelem, aby
bezmyšlenkovitě zvedal ruku.
Starosta výtku přijal a přislíbil, že podklady k obecním projektům, budou zasílány
zastupitelstvu k připomínkování bez zbytečného odkladu.

Usnesení č. 10/10/2018: ZO Podolí schvaluje
1) Podání žádostí o dotace vypsané Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2018/2019 na
akce:
- „Komunikace za OÚ a ul. Nová“ z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul: 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací,
- „Školní atletické hřiště“ z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul: 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury,
- „Oprava propustku a koryta melioračního kanálu“ z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210C Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní
infrastruktury,
- „Oprava hřbitovní zdi v Podolí“ z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul: 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů,
- „Parkour – Workout hřiště Podolí“ z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul: 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku,
žádosti budou podány v termínu vyhlášeném MMR.
2) Podání žádostí o dotace vypsané Ministerstvem zemědělství v roce 2019 na akci „Obnova
křížů v Podolí“ z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro
rok 2019. Žádost bude podána v termínu vyhlášeném MZe.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 10/10/2018 bylo schváleno.

9.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Rozpočet obce na rok 2019
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.



p. Boček navrhl zveřejnit hlášení rozhlasu na webu obce.
Dotazy k jednotlivým položkám byly odpovězeny

Usnesení č. 11/10/2018: ZO Podolí schvaluje
Rozpočet obce Podolí pro rok 2019 v členění na paragrafy s celkovými příjmy: 23 847 900
Kč, výdaji: 23 930 300 Kč a splátkami: 3 564 000 Kč, který je přílohou č. 3 zápisu z tohoto
zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš

Pro

Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 11/10/2018 bylo schváleno.

10.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Střednědobý rozpočtový výhled 2020 – 2024
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, aktuálně tedy do roku 2024. SDRV vychází ze skutečnosti roku 2018, vývoje minulých
roků, návrhu rozpočtu 2019 a plnění smluvních závazků obce do budoucna. Předpokládá
průběžný mírný nárůst jak daňových a nedaňových příjmů, tak i mandatorních výdajů.
Usnesení č. 12/10/2018: ZO Podolí schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2024, který je přílohou č. 4 zápisu z tohoto
zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 12/10/2018 bylo schváleno.

11.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

Směrnice o sociálním fondu
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh úprav Směrnice o tvorbě a účelu používání
sociálního fondu s drobnými změnami ve článku III. Použití a výdaje rozpočtu fondu:
Odst. A.1. Stravování – hodnota jedné stravenky se upravuje ze 70 Kč na 80 Kč. Důvodem je
navýšení minimální částky stravného zákonem na 78 Kč.
Odst. B.3 Osobní účet zaměstnance – …se nezřizuje pro zaměstnance s pracovní smlouvou
na dobu určitou, který u organizace odpracoval méně než 2 roky.
Usnesení č. 13/10/2018: ZO Podolí schvaluje
Směrnici o tvorbě a účelu používání sociálního fondu s uvedenými změnami s účinností
dnem schválení.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák

Pro
Pro

Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 13/10/2018 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

V rozpočtu na rok 2019 je na § 6171 počítáno s částkou 74.300 Kč pro výdaje sociálního
fondu obce.
Členění této částky je v souladu se Směrnicí o tvorbě a účelu používání sociálního fondu je
následující:
4.000,- Kč dárkový poukaz
47 500,- Kč osobní účty zaměstnanců
21 600,- Kč stravenky uvolněných členů zastupitelstva
1 200,- Kč poplatky bance
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet sociálního fondu. Dále musí schválit převod potřebné
částky na účet sociálního fondu. Protože sociální fond je tvořen schválenou částkou na
kalendářní rok a dále nevyčerpaným zůstatkem fondu z předešlého roku, bude
zastupitelstvo potřebnou částku pro převod na účet sociálního fondu schvalovat až po
uzavření účetnictví roku 2018.
Usnesení č. 14/10/2018: ZO Podolí schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2019, který je přílohou č. 5 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 14/10/2018 bylo schváleno.

Proti – 0

Zdrželi se - 0

12.

Plán inventarizace k 31.12.2018
Plán inventarizace k 31.12.2018 sestavuje starosta a jmenuje členy inventarizačních komisí.
Všichni členové budou s plánem seznámeni a budou jim předány jmenovací listiny a sestavy
k provedení inventarizace.

13.

Závěrečné účty svazků obcí
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko a
Mikroregion Roketnice, jichž je obec Podolí členem, zveřejnily a schválily svoje Závěrečné
účty za rok 2017. Jejich návrhy i schválené závěrečné účty jsou zveřejněné na úřední desce

svazků a na úřední desce obce Podolí jsou zveřejněny informace s odkazem o veřejném
umístění těchto dokumentů. Zastupitelstva členských obcí se s nimi seznámila a berou je na
vědomí.
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí závěrečné účty SoVK Šlapanicko, DSO Šlapanicko
a Mikroregionu Roketnice za rok 2017.

14.

Různé














Dotace složkám v obci
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 2019 – navrhujeme držet koncept plánovaných 6 zasedání vždy
v úterý v intervalu cca 2 měsíců: 26.2., 16.4., 18.6., 3.9., 22.10., 10.12.
Česko zpívá koledy ve středu 12.12.2018 v 18 hodin v DPS
předštědrovečerní setkání seniorů – v úterý 18.12.2018
rozdávání Betlémského světla a Vánoční vinšování pod vánočním stromem v neděli
23.12.2018
Tříkrálová sbírka – v neděli 6.1.2019 s Tříkrálovou besídka pro děti v DPS
Uzávěrka Zpravodaje 31.12.2018
Zastupitelstvo konstatuje výrazně špatnou funkci doručování zásilek Českou Poštou a
pověřuje starostu jednáním o nápravě.
Ing. Sedláček požádal o zveřejňování komentovaného programu ZO na webu, jak jej
dostávají zastupitelé, tak aby se i veřejnost mohla s programem podrobněji seznámit.
Starosta zveřejňování přislíbil.
Paní Krejčová se zeptala, proč nebyla zmínka o sázení stromů ve zpravodaji. Bylo
odpovězeno, že nebyl předán článek.
Dále se paní Krejčová zeptala, proč byli odstraněni sponzoři koncertu z letáku.
Následovala bouřlivá diskuze o cenzurování a kádrování v obci.
P. Bočková informovala o černé skládce. Bylo sděleno, že majitel byl dohledán a řeší se
odstranění.

15.

Diskuse
Proběhla v rámci bodu Různé. Nikdo neměl žádné další příspěvky.

16.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky na tomto zasedání a popřál všem
občanům hezké Vánoce. Ukončil schůzi ve 22:30 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Ivo Sedláček, v.r.

Mgr. Barbora Podloucká, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 14.12.2018 a ověřen 19.12.2018
Zapisovatel: Roman Vlasák

Přílohy:
1. RO 9/2018
2. Plán činnosti
3. Rozpočet obce Podolí pro rok 2019
4. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2024
5. Rozpočet sociálního fondu na rok 2019
6. Prezenční listina členů ZO
7. Prezenční listina hostů

