Zápis č. 6/2019
zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konané dne 12.11.2019
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 5.11.2019 do 13.11.2019 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). Ing. Radek Boček se
omluvil.
Předsedající oznámil pořizování elektronického zvukového záznamu z průběhu zasedání, který bude
zveřejněn na webových stránkách obce.
Dále 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
Zapisovatel

3.

- Ing. Petr Krejčí
- Richard Sýkora
- Roman Vlasák

Schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Zpráva Kontrolního výboru
Dodatek ke smlouvě Návratná finanční výpomoc TJ Sokol
Smlouvy věcná břemena
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse
Závěr

Předsedající navrhnul vložení bodu:
9.
Dotace na nádoby na tříděný odpad a na sběrný dvůr
Žádný další návrh, doplnění ani protinávrh nebyl vznesen.
Usnesení č.1/6/2019: ZO schvaluje
Program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce obce Podolí a doplněn o
bod č. 9 Dotace na nádoby na tříděný odpad a sběrný dvůr.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák

Pro
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Radek Boček
--Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 1/6/2019 bylo schváleno

4.

Zdrželi se - 0

Kontrola úkolů z minulých zasedání
-

-

-

-

-

5.

Proti - 0

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. Byl podepsán
27.9.2019 současně s dohodou o bezúplatném ukončení původní nájemní smlouvy.
Usnesení č. 9/3/2019 ZO schválilo 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. Smlouva bylo za obec podepsána
27.8.2019, za JMK 17.10.2019
Usnesení č. 2/5/2019 ZO schválilo nové znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30.6.2016
č.j. BB-822/2016, uzavřené mezi Římskokatolickou farností Podolí u Brna a obcí Podolí. Byl
podepsán 2.10.2019
Usnesení č. 3/5/2019 ZO schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštou
s.p. a pověřuje starostu jejím podpisem následně po podpisu dodatku č.1, oběma smluvními
stranami. Byl podepsán 27.9.2019
Usnesení č. 5/5/2019 ZO schválilo uzavření příkazní smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k
výkonu územně plánovací činnosti Ing. Martinou Miklendovou, kterou si Obecní úřad Podolí zajistí
splnění kvalifikačních požadavků na výkon územně plánovací činnosti při pořizování územního
plánu obce Podolí. Byla podepsána 27.9.2019

Zpráva Kontrolního výboru
Na základě podnětu zastupitele Ing. Bočka provedl Kontrolní výbor kontrolu u starosty a předložil
zastupitelstvu zápis.
Kontrolní výbor se při kontrole zabýval:
• Kontrolou dodržování včasného zasílání podkladů pro členy zastupitelstva obce před
zasedáními. Zde kontrolní výbor zjistil, že některé podklady nejsou posílány v dostatečném
předstihu. Na základě kontroly byl starosta upozorněn na důležitost zasílání podkladů
v dostatečném předstihu před zasedáními, a pokud to bude možné měli by být podklady
zasílány nejpozději 7 dní předem.
• Dále se kontrolní výbor zabýval kontrolou usnesení ze dne 26.2.2019. Kontrolou bylo zjištěno,
že nebyl realizován postup navrhovaný na zasedání ZO z 26.2.2019 s tím, že by v budoucnu
měla projektová dokumentace obsahovat rozpočet na všechny vstupy a vjezdy a práce včetně
materiálu na soukromém pozemku si budou majitelé hradit sami.
Předsedající popsal postupy přípravy podkladů pro body programu zasedání zastupitelstva obce a
konstatoval, že některé podklady byly aktualizovány i v době kratší než 7 dní před konáním
zastupitelstva. Jednalo se však především o podklady související s rekonstrukcí ulice Výhon, kdy
docházelo ke změně situace i ze dne na den.
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Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu Kontrolního výboru ze dne 31.10.2019.

6.

Dodatek ke smlouvě Návratná finanční výpomoc TJ Sokol
Zastupitelstvo obce usnesením č. 4/2/2019 schválilo Veřejnoprávní smlouvu číslo: 1/3/2019 o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Podolí Tělocvičné jednotě Sokol Podolí za
účelem financování projektu „rekonstrukce podlahy sálu v Sokolovně Podolí“.
Přepisováním smlouvy o poskytnutí dotace zůstalo ve smlouvě špatné datum využití finančních
prostředků, a to od 1.1. do 30.6.2020, vypadl rok 2019 u data 1.1. Správně tedy má být od 1.1.2019
do 30.6.2020.
Proto je zastupitelstvu předkládán Dodatek č.1 k VPS č. 1/3/2019, který tuto formální chybu opravuje.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 2/6/2019 ZO schvaluje
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Podolí
číslo: 1/3/2019 ze dne 30.4.2019, a pověřuje starostu jeho 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. Radek Boček
--Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 2/6/2019 bylo schváleno

7.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Smlouvy věcná břemena
V souvislosti s budoucí plánovanou výstavbou mostu přes meliorační kanál k lokalitě pro výstavbu
Br11 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bude realizovat stavbu pod označením 16010-054102
VPIC Podolí - most přes Říčku, v jejímž rámci má zájem na pozemcích obce parc.č. 1264/51 a 1264/11
umístit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě.
Z tohoto důvodu předkládá Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
Komunikační vedení a zařízení za jednorázovou úplatu 2000 Kč bez DPH.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 3/6/2019: ZO schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem umístění, provozování Komunikačního
vedení a zařízení na pozemcích parc č. 1264/51 a 1264/11 v k.ú Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí
za jednorázovou úplatu 2000 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák

Pro
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Radek Boček
--Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 3/6/2019 bylo schváleno

Proti - 0

Zdrželi se - 0

V návaznosti na realizovanou stavbu „Podolí,p.č.900/126,smyčka NN,Antonova“ a v souladu
s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030038399/001ze dne
19.9.2018 předkládá společnost E.ON Distribuce Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:BM014330056678/001. Její předmětem je zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční
soustavy – kabelového vedení NN, pojistkové skříně na pozemcích obce Podolí parc.č. 900/130 a 683/2
v k.ú. Podolí u Brna, vymezené geometrickým plánem č. 926-117/2019 za jednorázovou úplatu 1100
Kč.
• Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Zastupitel Krejčí upozornil na propadenou zámkovou dlažbu, která se objevila po realizaci této
přípojky, a požádal předsedajícího, aby vyzval stavebníky k uvedení komunikace do původního stavu.

Usnesení č. 4/6/2019: ZO schvaluje
Smlouvu zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod označením "Podolí,p.č.900/126,smyčka
NN,Antonova ", jejímž předmětem je zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování
distribuční soustavy NN na pozemcích obce Podolí parc.č. 900/130 a 683/2 v k.ú. Podolí u Brna,
vymezené geometrickým plánem č. 926-117/2019, za jednorázovou úplatu 1100 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. Radek Boček
--Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno

8.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil s položkami RO 7/2019, které je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č.5/6/2019: ZO schvaluje
RO 7/2019, na straně příjmů částku: 585.000,- Kč a na straně výdajů částku: 209.000,- Kč, které je
přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
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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. Radek Boček
--Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 5/6/2019 bylo schváleno

9.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Dotace na nádoby na tříděný odpad a na sběrný dvůr
Ve vazbě na nový zákon o odpadech, který musí být schválen do 5.7.2020 bude zvýšený tlak na vyšší
třídění odpadu a současně poroste cena za skládkování. Obce budou motivovány ke třídění tzv.
třídícími slevami. Zastupitelstvo se shoduje na změně koncepce nakládání s odpady v obci, zpětného
zavedení poplatku občanů za svoz KO, vyhlášení soutěže na svozovou společnost. Na pracovní poradě
byla zastupitelům představena koncepce třídění odpadu dům od domu (D2D). Aktuálně jsou vyhlášeny
dotace ze SFŽP na pořízení nádob na tříděný odpad a velkoobjemových kontejnerů do sběrného dvora.
V rámci dotace na nádoby na tříděný odpad je aktuálně možnost se zapojit do společného projektu a
žádosti v rámci DSO Šlapanicko. Žádost o dotaci na kontejnery do SD by obec podávala samostatně.
Spolufinancování obce je u obou žádostí 15% nákladů.
•
•
•
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Pí Auerová se zeptala, jak to bude s výší daně z nemovitosti, když v minulosti bylo řečeno, že
máme vyšší poplatek daně a proto budou odpady zdarma.
Předsedající informoval, že se zastupitelstvo bude věnovat i tomuto tématu, kdy záleží na
konečné koncepci sběru odpadů. Dále informoval, že je v současnosti víc kategorií daně
z nemovitosti než v minulosti a není vyloučeno, že se to bude opět nějak kombinovat.
Pan Sýkora informoval, že výše ceny odpadů na jednoho občana je v současnosti cca 1200,Kč/ rok.

Usnesení č.6/6/2019: ZO schvaluje
- Zapojení se do projektu DSO Šlapanicko a podání žádosti o dotaci ze SFŽP na nádoby na tříděný
odpad,
- Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na velkoobjemové kontejnery do sběrného dvora
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. Radek Boček
--Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 6/6/2019 bylo schváleno
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Proti - 0

Zdrželi se - 0

10.

Různé
•

•
•
•
•
•
•

Žádost pana Miloše Vránka o souhlas s umístěním památníku. Předsedající objasnil žádost pana
Vránka a návrhy míst případného umístění památníku na konci ulice Kolonka, nebo u polní cesty
s panely pod sběrným dvorem. Bylo řečeno, že je zbytečné o tom hlasovat a mezi zastupiteli
panuje shoda na vybudování památníku. Zastupitelé se shodli na vnitřní diskusi kolem umístění
památníku, o jejímž výsledku budou pana Vránka informovat nejpozději na příštím zasedání
zastupitelstva
Předsedající pozval přítomné na nejbližší kulturní akce.
Pracovní porada k rozpočtu obce na r. 2020 bude 19.11. v čase 18:00 – 20:00 hod.
Příští zasedání 10.12.2019
Mgr. Rupp informoval, že uzávěrka zpravodaje bude tentokrát dříve 30.11., tak aby obsah více
korespondoval s obdobím vydání.
Paní Vlachová st. poukázala na stav mostu přes potok u kostela. Bylo objasněno, že se jedná o
most ve správě SUS, která bude za tímto účelem oslovena.
Ing. Krejčí se zeptal na vývoj krytí podlahy v sokolovně. Bylo vysvětleno, že na koncert se podlaha
zakrývat nebude. Na Krojovaný ples se zakryje a chystat se bude ve spolupráci s hasiči.

11.

Diskuse

12.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky na tomto zasedání. Ukončil schůzi ve 20:43
hodin.

Ověřovatelé:

Starosta:

Richard Sýkora

……………………………………………….

Ing. Petr Krejčí

……………………………………………….

Ing. Vítězslav Eliáš

……………………………………………….

Zápis byl vyhotoven dne 18.11.2019 a ověřen 22.11.2019
Zapisovatel: Roman Vlasák

Přílohy:
1. RO 7/2019
2. Prezenční listina členů ZO
Prezenční listina hostů

6

