Zápis č. 3/2019
zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konané dne 28.5.2019
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 21.5.2019 do 28.5.2019 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva z
devíti, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Mgr. Barbora Podloucká
se omluvila.
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. Radek Hůrka
- Richard Sýkora
Zapisovatel
- Roman Vlasák

3.

Schválení programu
Předsedající navrhuje doplnění programu o bod Rozdělení příspěvků složkám v obci a jeho zařazení pod
č. 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Rozdělení příspěvků složkám v obci
Závěrečný účet obce za rok 2018
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Obnova ul. Výhon“
Dotace obci
Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce víceúčelového minihřiště“
Zajištění výkonu pečovatelské služby v Podolí
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení č.1/3/2019: ZO schvaluje
Program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce obce Podolí.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák

Pro
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--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. 1/3/2019 bylo schváleno.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

4.

Kontrola úkolů z minulých zasedání
- Usnesení č. 3/10/2018 ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě „VPIC Podolí
komunikace ul. Výhon“. Byla podepsána 29.4.2019
- Usnesení č. 11/1/2019 ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb Českou poštou s.p. a
pověřuje starostu jejím podpisem za splnění podmínky bezúplatného ukončení původní nájemní
smlouvy ze dne 25.2.1993 a odepsání dlužné částky tzv. neodbydleného nájmu. Nebyl podepsán,
dosud nepředložena protistranou k podpisu včetně smlouvy o ukončení pronájmu původních
prostor.
- Usnesení č. 3/2/2019 ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace TJ
Sokol Podolí z rozpočtu obce pro rok 2019 ve výši 200.000,- Kč, na rekonstrukci podlahy sálu v
Sokolovně Podolí. Byla podepsána 30.4.2019 a zveřejněna na úřední desce obce Podolí 2.5.2019.
- Usnesení č. 4/2/2019 ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
TJ Sokol Podolí, z rozpočtu obce pro rok 2019 ve výši 500.000,- Kč s dobou splatnosti 10 let na
rekonstrukci podlahy sálu v Sokolovně Podolí. Byla podepsána 30.4.2019 a zveřejněna na úřední
desce obce Podolí 2.5.2019.
- Usnesení č. 5/2/2019 ZO schválilo Smlouvu o spolufinancování odborných psychologických služeb s
městem Šlapanice poskytnutých občanům obce Podolí smluvním psychologem města Šlapanice. Byla
podepsána 22.5.2019
- Usnesení č. 6/2/2019 ZO schválilo Plánovací smlouvu o připojení lokality pro bydlení v rodinných
domech v platném územním plánu označenou Br11. Byla podepsána 29.4.2019
- Usnesení č. 8/2/2019 ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330051875/002 v
rámci stavby vedené pod označením „Podolí,Podolská I.,st.úprava DSNN“. Byla podepsána 20.5.2019
- Usnesení č. 6/2/2019 ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-014330051874/001 v
rámci stavby vedené pod označením „Podolí,p.č.1269/25,přel.VN320,Krivjanski“. Byla podepsána
20.5.2019

5.

Rozdělení příspěvků složkám v obci
Usnesením č 2/2/2019 ze dne 16.4.2019 jsme schválili rozdělení zbývající schválené rozpočtové rezervy
pro rok 2019 ve výši 19.500,- Kč pro individuální dotace zájmovým složkám v obci do celkové výše
740.000,- Kč takto:
SFS Zpěváček +9.000 Kč na folklorní rodinné odpoledne,
Tenisový klub Podolí u Brna +15.000 Kč na nákup antuky a úpravu povrchu kurtů,
Babské hody pod pořádané pod obcí -4.500 Kč, celkem tedy 10.500 Kč.
Chybí v něm schválení dotace 0 kč pečovatelské službě SANUS, respektive neschválení dotace. Proto
navrhuji doplnit toto usnesení následovně:
Usnesení č. 2/3/2019 ZO schvaluje
nevyhovět žádosti Sanus Brno z.s., Kotlářská 51, 602 00 Brno, IČ: 26537231 o přidělení dotace ve výši
61.000 Kč na mzdové a provozní náklady, a to v celém rozsahu.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák

Pro
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--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. 2/3/2019 bylo schváleno.

6.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Závěrečný účet obce za rok 2018
Účetní OÚ Podolí předkládá ke schválení účetní závěrku a závěrečný účet obce i ZŠ a MŠ Podolí,
příspěvkové organizace za rok 2018, který byl řádně zveřejněn včetně všech příloh na ÚD obce Podolí
min. 15 dní před projednáváním a k nahlédnutí byl k dispozici na OÚ Podolí.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst.
3 písmeno c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
Kontrolou mzdových listů neuvolněných členů zastupitelstva obce za rok 2018 bylo zjištěno, že členům
zastupitelstva byla chybně zkrácena měsíční odměna při skončeni funkčního období za měsíc 10/2018.
Dále bylo zjištěno, že novým členům zastupitelstva obce byla taktéž chybně zkrácena měsíční odměna za
11/2018.
Obec Podolí přijala nápravná opatření, kdy uvedená chyba byla napravena úpravou vyplacených odměn
v souladu se zákonem.
Usnesení č. 3/3/2019 ZO schvaluje
účetní závěrku Obce Podolí za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro - 7
Usnesení č. 3/3/2019 bylo schváleno.

Zdržel se
Proti - 0

Zdrželi se - 1

Usnesení č. 4/3/2019 ZO schvaluje
závěrečný účet Obce Podolí za rok 2018 s výhradou, kdy:
- členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem.
Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků, které jsou popsány v příloze č. 1.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Petr Krejčí

Pro
Pro
Pro
--Pro
Pro

Pro
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Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro - 8
Usnesení č. 4/3/2019 bylo schváleno.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 5/3/2019 ZO schvaluje
schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvkové organizace za rok 2018 a
vyjadřuje souhlas s jejím celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro - 5
Usnesení č. 5/3/2019 bylo schváleno.
7.

Proti - 0

Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Zdrželi se - 3

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Obnova ul. Výhon“
V návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo č. S19-033-0041 ke stavbě „III/37370 Podolí, průtah“ a její
dodatky č. 1, 2, 3 byly dokončeny všechny práce.
Byly vyčísleny méně práce, které nebylo nutné provádět, či byly provedeny v menším rozsahu. Jejich
hodnota je 266. 961,41 Kč bez DPH.
Současně jsou navrženy nové práce související se stavbou, které byly již dříve diskutovány, či byly
navrženy v průběhu dokončování stavby:
MK u garáží – místní komunikace u garáží v Uličkách propojení s lokalitou Nad Výhonem 379 324,25 Kč,
retardér do ulice Palouk – zlepšení průjezdnosti retardérem prodloužením obou nájezdových šikmých
ploch 85 602,80 Kč,
prodloužení zábradlí u chodníku směrem od Zukalova mlýna do obce 15 940,00 Kč,
opěrná zídka mezi chodníkem a svahem pozemku Antonických – posledního domu směrem z obce
84 285,85 Kč.
Vyčíslené (bez DPH) méně práce a navržené více práce jsou předmětem návrhu dodatku č. 4.
Dosadba skalníků bude zajištěna jiným, levnějším způsobem.







Ing. Krejčí informoval, že stav komunikace u garáží je špatný minimálně posledních pět let a na
opravy by mělo být vyhlášeno výběrové řízení. Dále navrhnul úpravu dopravního značení tak,
aby ul. Uličky byla jednosměrná a teprve potom opravovat komunikaci.
pí. Pytelová upozornila, že se stav komunikace zvýšeným provozem skutečně zhoršil
Předsedající vysvětlil, že obyvatelé využívající komunikaci v Uličkách informovali OÚ o
zhoršeném stavu a požadovali opravy, které v době prací na ul. Výhon nebylo možné udělat.
Dále popsal nutné opravy a technologie, díky kterým vznikne nová komunikace. Všechny práce
jsou popsány v rozpočtu.
Ing. Hůrka se zeptal, jak je vyřešen pozemek paní Holíkové sousedící s komunikací, kde má
vybudovat chodník.
Předsedající objasnil, že tyto věci spolu nesouvisí, protože opravy komunikace se pozemků paní
Holíkové nijak nedotýkají.
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Usnesení č. 6/3/2019 ZO schvaluje
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S19-033-0041 ke stavbě „III/37370 Podolí, průtah“ a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro - 5
Usnesení č. 6/3/2019 bylo schváleno.

8.

Zdržel se
Proti
Proti
Proti - 2

Zdrželi se - 1

Dotace obci
Obci byly schváleny dotace k následujícím projektům:
- Nadace ČEZ, 500.000 Kč na projekt Rekonstrukce víceúčelového minihřiště
- Jihomoravský kraj
a. Program rozvoje venkova JMK, 225.000 na projekt Rekonstrukce víceúčelového minihřiště,
b. Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v JMK, 43.500 Kč na projekt
Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Podolí,
c. Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací obcí JMK, 70.000 Kč na projekt Údržba
cyklotras v Podolí

Usnesení č. 7/3/2019: ZO schvaluje
přijetí nadačního příspěvku ve výši 500.000 Kč z Nadace ČEZ na realizaci projektu Rekonstrukce
víceúčelového minihřiště a pověřuje starostu podpisem nadační smlouvy.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--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. 7/3/2019 bylo schváleno.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 8/3/2019: ZO schvaluje
přijetí dotace ve výši 225.000 Kč z rozpočtu JMK, Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2019, na
realizaci projektu Rekonstrukce víceúčelového minihřiště a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká

Pro
Pro
Pro
---
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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. 8/3/2019 bylo schváleno.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 9/3/2019: ZO schvaluje
přijetí dotace ve výši 43.500 Kč z rozpočtu JMK, programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové
péče v roce 2019, na realizaci projektu Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Podolí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--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. 9/3/2019 bylo schváleno.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 10/3/2019: ZO schvaluje
přijetí dotace ve výši 70.000 Kč z rozpočtu JMK, programu Podpora udržování čistoty cyklistických
komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2019, na realizaci projektu
Údržba cyklotras v Podolí a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--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. 10/3/2019 bylo schváleno.

9.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Výběr zhotovitele zakázky „Rekonstrukce víceúčelového minihřiště“
Na základě vyhlášené veřejné zakázky byly v termínu podány 3 nabídky. Komise pro otevírání obálek
posoudila všechny nabídky z hlediska úplnosti a seřadila je podle nejvýhodnější nabídnuté ceny.
Všechny podané nabídky byly úplné a obsahovaly doklady k prokázání splnění stanovených
kvalifikačních předpokladů. Na základě stanoveného hodnotícího kritéria Nejnižší nabídková cena
komise konstatovala, že nabídka uchazeče PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 683 54 Otnice IČO: 27713130,
splnila požadavky stanovené zadávací dokumentací a jím předložená nabídka byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou 1 494 290,89 Kč bez DPH.
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Usnesení č. 11/3/2019: ZO rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky a přidělení zakázky „Rekonstrukce víceúčelového minihřiště“ společnosti
PROSTAVBY, a.s., Dědina 447 683 54 Otnice IČO: 27713130.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--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. 11/3/2019 bylo schváleno.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 12/3/2019: ZO schvaluje
Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce víceúčelového minihřiště“ mezi obcí Podolí jako
objednatelem a společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447 683 54 Otnice IČO: 27713130 jako
zhotovitelem za nabídnutou cenu 1 494 290,89 Kč bez DPH, to je 1.808.091,98 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--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. 12/3/2019 bylo schváleno.

10.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Zajištění výkonu pečovatelské služby v Podolí
Se společností SANUS, která na území Podolí dosud pečovatelskou službu zajišťovala, byla ukončena k
30.6.2019 smlouva o jejich poskytování v domě s pečovatelskou službou. Důvodem bylo neodůvodněné
omezování rozsahu poskytovaných služeb, odchod pečovatelek působících v Podolí, naproti tomu
zvyšující se požadavky na úhradu provozních a mzdových nákladů.
Se sociálním odborem JMK byla projednána varianta zřídit a zaregistrovat pečovatelskou službu pod
obcí Podolí, což narazilo na zásadní legislativní překážky. Jako jediné schůdné řešení bylo zajistit
pečovatelskou službu v Podolí prostřednictvím pečovatelské služby Šlapanice, což bylo následně
projednáno a odsouhlaseno starostkou i radou města. Se sociálním odborem byly připraven postup,
harmonogram a dokumenty.
Do doby schválení rozšíření pracovních úvazků Pečovatelské službě Šlapanice na základě rozvojové
strategie, která plánuje rozvoj služeb a je každoročně schvalována orgány JMK, obec Podolí bude hradit
náklady na zaměstnance PS Šlapanice, který bude zajišťovat péči v Podolí. Jedná se o pracovní úvazek
0,5, což představuje měsíční náklady cca 22.000 Kč.
Po schválení JMK rozšíření pracovních úvazků Pečovatelské službě Šlapanice na rok 2021 bude smlouva
ukončena a financování pečovatelky PS Šlapanice poskytující služby péče v Podolí bude hrazeno
standardním způsobem, tedy z dotací JMK a obce.

7

Usnesení č. 13/3/2019: ZO schvaluje
Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby mezi obcí Podolí jako příjemcem a městem Šlapanice
jako poskytovatelem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--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. 13/3/2019 bylo schváleno.

11.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil s položkami RO 4/2019, které je přílohou č. 2 zápisu z tohoto zasedání.
 Ing. Sedláček se dotázal za jakým účelem se má dělat studie proveditelnosti v ZŠ
 předsedající vysvětlil, že se jedná o zjištění možností využití půdních prostor ZŠ, kde by mohli
vzniknout např.standardní třídy ZŠ, nebo specializovaná třída pro ZŠ. Třídy MŠ mohou být
umístěny v přízemí, nebo max v 1.NP budov.
 pí. Krejčová se zeptala, zda jsou nějaké volné třídy
 pí. Pytelová vysvětlila, že jsou všechny třídy plně obsazené
 pí. Auerová navrhla návrat k dvojtřídkám
 pí. Pytelová objasnila, že je dětí ve třídách tolik, že je nelze slučovat do dvojtřídek
Usnesení č. 14/3/2019: ZO schvaluje
RO 4/2019, na straně příjmů částku: 887.500,- Kč a na straně výdajů částku: 2.807.000,- Kč, které je
přílohou č. .2 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro – 5
Usnesení č. 14/3/2019 bylo schváleno.

12.

Proti - 0

Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Zdrželi se - 3

Různé
 Ing. Hůrka se zeptal kdy zastupitelé dostanou podklady k dostavbě 2.NP MŠ
 předsedající objasnil, že podklady nejsou zpracované a není jasné zda se bude podávat žádost o
dotaci, protožeproběhlo stavební řízení bylo podáno mnoho námitek ke stavbě 2.NP MŠ. Po
zpracování podkladů budou tyto poskytnuty zastupitelům zřejmě v průběhu června.
 předsedající vysvětlil účel dotazníku k rozvoji obce, který bude roznesen do schránek a mají ho
vyplnit občané obce
 pí. Auerová upozornila na nekvalitní opravy hlavní komunikace na Rybníku
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p. Vlasák objasnil, že komunikace není obecní a popsal spolupráci obce se SUS, ŘSD, Státními lesy
apod.
pí. Hnilicová vznesla dotaz na počty dětí v MŠ bez trvalého bydliště v Podolí
předsedající informoval, že tato data jsou zveřejněna na webových stránkách obce
Ing. Sedláček přečetl své hodnocení fungování obce a zastupitelstva a předal panu starostovi
rezignaci na post zastupitele
předsedající rezignaci přijal

13.

Diskuse
Příští plánované zasedání ZO je předpokládáno na 18.6. nebo 25.8.2019

14.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky na tomto zasedání. Ukončil schůzi ve 20:40 hodin.

Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Radek Hůrka

……………………………………………….

Richard Sýkora

……………………………………………….

Ing. Vítězslav Eliáš

……………………………………………….

Zápis byl vyhotoven dne 4.6.2019 a ověřen 7.6.2019
Zapisovatel: Roman Vlasák
Přílohy:
1. Nápravná opatření k závěrečnému účtu za rok 2018
2. RO 4/2019
3. Prezenční listina členů ZO
4. Prezenční listina hostů
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