Zápis č. 7/2019
zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konané dne 10.12.2019

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 3.12.2019 do 11.12.2019 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva z
devíti, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Mgr. Barbora Podloucká
se omluvila a Mgr. Zdeněk Přikryl oznámil pozdní příchod.
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
- Ing. Radek Hůrka
- Mgr. Jan Rupp
Zapisovatel
- Roman Vlasák

3.

Schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Zpráva Finančního výboru
Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Restaurování kulturních památek v Podolí“
Obecně závazné vyhlášky
Rozpočtová opatření
Dotace z MMR
Rozpočet na rok 2020
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024
Plán inventarizace k 31.12.2019
Závěrečné účty svazků obcí
Různé
Diskuse
Závěr

Předsedající navrhnul doplnění programu o bod 10. Dotace z MMR
•

Předsedající vyzval přítomné k podání jejich návrhů a k rozpravě k tomuto bodu.

1

Usnesení č.1/7/2019: ZO schvaluje
Program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce obce Podolí a doplněn o
bod č. 10. Dotace z MMR.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
--Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 1/7/2019 bylo schváleno

Proti - 0

Zdrželi se - 0

4.

Kontrola úkolů z minulých zasedání
- Usnesení č. 2/6/2019: ZO schválilo Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu obce Podolí číslo: 1/3/2019 ze dne 30.4.2019. Byl podepsán
13.11.2019
- Usnesení č. 3/6/2019: ZO schválilo 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. Byla podepsána 9.12.2019.
- Usnesení č. 4/6/2019: ZO schválilo 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. Byla podepsána 9.12.2019.

5.

Zpráva Finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu plnění rozpočtu roku 2019 a přípravy rozpočtu 2020 a předkládá
zastupitelstvu zápis.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu Finančního výboru ze dne 14.11.2019.

6.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby
Sociální odbor Městského úřadu Šlapanice předkládá obci Podolí dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu
pečovatelské služby v Podolí včetně přílohy.
Princip změny je ten, že na pečovatelku zajišťující pečovatelské služby v Podolí již nebudeme hradit
mzdové a osobní náklady pečovatelky, nýbrž ta bude od 1.1.2020 zahrnuta do dotace JMK a obec
Podolí bude hradit skutečně provedené úkony jako dříve SANUSu, dle pravidel financování JMK.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 2/7/2019 ZO schvaluje
Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby ze dne 30.5.2019, a pověřuje starostu
jeho podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš

Pro
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Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
--Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 2/7/2019 bylo schváleno

7.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Restaurování kulturních památek v Podolí“
Vzhledem ke skutečnostem, které nebyly známy před uzavřením předmětné smlouvy, předkládá
starosta obce Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Restaurování kulturních památek v Podolí“, ve kterém
smluvní strany řeší dohodu o změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:
• změnu termínů realizace u památek
- sloup Nejsvětější Trojice u kostela, byl dokončen dříve
- kříž u zámku, oprava kříže byla dokončena, oprava zámecké zdi v okolí bude v roce
2020
• vícepráce u následujících památek, které bylo nutno provést na základě vad zjištěných až po
očištění a odstranění nevhodných a degradovaných tmelů:
- kamenný kříž u kostela – 39 600 Kč bez DPH
- Fišerův kříž u hřbitova – 15 100 Kč bez DPH
- Kříž za obecním úřadem – 12 000 Kč bez DPH
Celková cena díla se tedy mění z původní částky 1 124 050 Kč bez DPH, tj. 1 360 101 Kč včetně
DPH na částku 1 190 750,- Kč bez DPH, tj. 1 440 807,- Kč včetně DPH.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 3/7/2019 ZO schvaluje
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Restaurování kulturních památek v Podolí“ ze dne 1.8.2019, a pověřuje
starostu jeho podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
--Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 3/7/2019 bylo schváleno

8.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Obecně závazné vyhlášky
Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích je obec povinna schválit nové
obecně závazné vyhlášky o poplatcích.
Dosud platná obecně závazná vyhláška obce Podolí č. 2/2010 o místních poplatcích bude zrušena
OZV obce č. 01/2019 a nahrazena OZV obce Podolí č. 02/2019, o místním poplatku ze psů
a č. 03/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
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Vzhledem k trvale narůstajícím nákladům za svoz komunálních odpadů v obci se zastupitelstvo obce
dohodlo na znovuzavedení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, který zavádí OZV obce Podolí č. 04/2019.
•
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V čase 19:28 hod. přišel člen ZO, Mgr. Zdeněk Přikryl

Usnesení č. 4/7/2019 ZO schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 01/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o místních poplatcích.
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. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 4/7/2019 bylo schváleno

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 5/7/2019 ZO schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 02/2019, o místním poplatku ze psů.
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. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 5/7/2019 bylo schváleno

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 6/7/2019 ZO schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 03/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
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. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 6/7/2019 bylo schváleno
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Proti - 0

Zdrželi se - 0

Usnesení č. 7/7/2019 ZO schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 04/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 7/7/2019 bylo schváleno

9.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Rozpočtová opatření
Předsedající předložil k projednání návrh RO 8/2019, 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 2020. Schválením
předloženého návrhu RO a naplněním všech rozpočtových příjmů a výdajů je předpokládaný
zůstatek na účtech obce k 31.12.2019 ve výši asi 5000 tis. Kč.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 8/7/2019: ZO schvaluje
RO 8/2019, na straně příjmů částku: 193.800,- Kč a na straně výdajů částku: -816.200,- Kč, které je
přílohou č. 1 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
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 8/7/2019 bylo schváleno

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Tak jako každoročně požádal předsedající 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%.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 9/7/2019: ZO Podolí pověřuje
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starostu provedením posledního rozpočtového opatření č. 9/2019.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
--Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 9/7/2019 bylo schváleno

10.

Zdržel se

Proti - 0

Zdrželi se - 1

Dotace z MMR
Dne 4.12.2019 byla MMR vyhlášena Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
V roce 2019 jsme z tohoto programu žádali o dotace na projekty:
„Komunikace za OÚ“
„Školní atletické hřiště“
„Oprava propustku a koryta melioračního kanálu“
„Oprava hřbitovní zdi v Podolí“
„Parkour – Workout hřiště Podolí“
Oproti minulé výzvě je vyhlášeno jen 5 dotačních titulů, z nichž jsme loni podávali žádosti :
DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury – projekt „Školní atletické hřiště“
DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – projekt
„Parkour - workout hřiště“
Předsedající navrhnu podat opakované žádosti na tyto dva projekty.
Navíc navrhnul podat žádost o dotaci z DT:
DT 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí na projekt „Podolí
žije sportem“
Schválení zastupitelstvem je podmínkou žádosti o dotace.
Ostatní DT, ve kterých jsme letos podávali žádost, nebyly pro r. 2020 bohužel vyhlášeny.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 10/7/2019: ZO Podolí schvaluje
Podání žádostí o dotace na základě Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vypsané Ministerstvem pro místní rozvoj na projekty:
- „Školní atletické hřiště“ z DT 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury,
- „Parkour – Workout hřiště Podolí“ z DT 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku,
- „Podolí žije sportem“ z DT 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji
obcí,
žádosti budou podány v termínu vyhlášeném MMR.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Richard Sýkora
Mgr. Zdeněk Přikryl

Pro
Pro
Pro
--Pro
Pro
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Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 10/7/2019 bylo schváleno

11.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Rozpočet na rok 2020
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, finanční výbor a členové zastupitelstva obce.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 15 dní před jeho předložením zastupitelstvu
k projednání.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 11/7/2019: ZO Podolí schvaluje
Rozpočet obce pro rok 2020 v členění na paragrafy s celkovými příjmy: 27 368 000 Kč a
výdaji: 21 217 000 Kč a splátkami: 3 564 000 Kč, který 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
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 11/7/2019 bylo schváleno

12.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Rozpočtový výhled na roky 2021 – 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 2019, vývoje minulých roků, návrhu rozpočtu 2020 a
plnění smluvních závazků obce do budoucna. Předpokládá průběžný mírný nárůst jak daňových a
nedaňových příjmů, tak i mandatorních výdajů.
Předkládaný návrh SDRV ke schválení se od zveřejněného návrhu liší v položce „běžné výdaje
(neinvestiční)“, které byly v návaznosti na návrh rozpočtu na rok 2020 zvýšeny o 1 mil. Kč. Zvýšení je
dáno zejména navýšením výdajů na sběr komunálních odpadů a splátkami finančního leasingu za
komunální techniku.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 12/7/2019: ZO Podolí schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2024 s navýšením o 1 milion korun v položkách běžné
výdaje neinvestiční a ponížením o 1 milion korun v položkách kapitálové výdaje investiční ve všech
letech oproti zveřejněnému návrhu. Schválený střednědobí rozpočtový výhled je přílohou č. 3 zápisu z
tohoto zasedání.
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. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 12/7/2019 bylo schváleno

13.

Zdrželi se - 0

Plán inventarizace k 31.12.2019
Plán inventarizace k 31.12.2019 sestavuje starosta a jmenuje členy inventarizačních komisí. Všichni
členové budou s plánem seznámeni a budou jim předány jmenovací listiny a sestavy k provedení
inventarizace.
•
•

14.

Proti - 0

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Bylo dohodnuto rozdělení inventur dle časových možností zúčastněných.

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 2018. 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.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí závěrečné účty SoVK Šlapanicko, DSO Šlapanicko a
Mikroregionu Roketnice za rok 2018.

15.

Různé
• Souhlas s umístěním památníku zemědělcům. Diskusí vznikla dohoda, že na zasedání 25.2.2020
bude rozhodnuto o umístění. Případné návrhy na jiné, než plánované umístění v lokalitě „Na
Kolonce“ mohou navrhovatelé zaslat k rukám starosty.
• 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 2020 – navrhujeme držet koncept plánovaných 6 zasedání vždy v úterý v
intervalu cca 2 měsíců: 25.2., 28.4., 23.6., 1.9., 10.11., 8.12.
• Kulturní akce:
Česko zpívá koledy 11.12. v 17:30 v DPS
Vánoční setkání se seniory 17.12.
Vánoční vinšování 22.12.
Tříkrálová sbírka 5.1.2020

16.

Diskuse
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17.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky na tomto zasedání. Ukončil schůzi ve 20:52
hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Radek Hůrka, v.r.

Mgr. Jan Rupp, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 13.12.2019 a ověřen 19.12.2019
Zapisovatel: Roman Vlasák

Přílohy:
1. RO 8/2019
2. Rozpočet obce pro rok 2020
3. Střednědobí rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024
4. Prezenční listina členů ZO
5. Prezenční listina hostů
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