Zápis č. 3/2020
zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konané dne 11.6.2020

1. Zahájení
Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 8:00 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 4.6.2020 do 12.6.2020 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 5 členů zastupitelstva z devíti,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Mgr. Jan Rupp, Ing. Radek Boček,
Ing. Radek Hůrka a Ing. Petr Krejčí se omluvili.
Předsedající oznámil pořizování elektronického zvukového záznamu z průběhu zasedání, který bude
zveřejněn na webových stránkách obce.
Dále sdělil, že zápis z předchozího zasedání zatím ještě nebyl pořízen, ještě neuplynula desetidenní lhůta.

2. Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé
- Mgr. Barbora Podloucká
- Mgr. Zdeněk Přikryl
Zapisovatel
- Roman Vlasák

3. Schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Závěr

Předsedající navrhnul doplnění jednoho bodu do programu zasedání:
Bod č.5. Smlouva o zřízení služebnosti
•

Předsedající vyzval přítomné zastupitele k dalším návrhům programu.
Žádný další návrh nebyl podán.

Usnesení č.1/3/2020: ZO schvaluje
Program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a doplněn o bod č. 5. Smlouva
o zřízení služebnosti.

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
Ing. Radek Boček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro – 5
Usnesení č. 1/3/2020 bylo schváleno

Proti - 0

Zdrželi se - 0

4. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Obec Podolí má uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků. Na základě této smlouvy projednává přestupky spáchané na území obce Podolí.
Aktuálně platnou smlouvu máme uzavřenou v roce 2018, a tato byla MěÚ Šlapanice vypovězena
k 30.6.2020, podobně jako dalším obcím. Důvodem je navýšení nákladů na projednávání přestupků.
Současně MěÚ Šlapanice navrhuje obci uzavřít novou VPS, ve které se mění jen paušální náhrady za
projednání přestupků z původních 1500 Kč na 3200 Kč za projednání každého přestupku.
Obec si může zajistit projednání přestupků sama, podmínkami však je: Přestupky je oprávněn projednávat
zaměstnanec obce v pracovněprávním vztahu s obcí a musí mít právní vzdělání s titulem Mgr. A nebo Bc.
Se složenými speciálními zkouškami na MV.
Stav projednávaných přestupků:
Rok 2018
7 přestupků
Rok 2019
9 přestupků
1.pol. 2020 3 přestupky
•
•
•
•
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Mgr. Přikryl se zeptal, o jaké přestupky se jedná.
Předsedající vysvětlil, že se jedná o situace, kdy si na sebe např. stěžují sousedé, řeší se např.
porušení vyhlášky o udržování čistoty v obci apod.
P. Sýkora se zeptal, proč ten poplatek není placen viníkem přestupku.
Předsedající vysvětlil, že obec je povinna přestupky projednat a tedy to i platí. Na MěÚ Šlapanice
dostal informaci, že lze případný přestupek řešit i preventivně telefonicky na určené telefonické
lince a případně tak předejít volání PČR. Na stránky obce budou dány informace. Zda by poplatky
mohl platit viník přestupku, ověří na MěÚ Šlapanice a bude zastupitele informovat.

Usnesení č. 2/3/2020: ZO Podolí schvaluje
Uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Podolí a městem Šlapanice o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků a pověřuje starostu jejím podpisem.

Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Ing. Radek Boček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro – 5
Usnesení č. 2/3/2020 bylo schváleno

Proti - 0
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Zdrželi se - 0

5. Smlouva o zřízení služebnosti
Společnost CETIN a.s. předkládá obci Podolí návrh smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích obce
navazující na realizovanou stavbu vedenou pod označením „16010-054102 VPIC Podolí - most přes Říčku“
a na uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 9.12.2019. Předmětem smlouvy
je zřízení služebnosti k pozemkům obce ve prospěch společnosti CETIN spočívající v umístění a
provozování Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 937-8/2020 ze dne
12.3.2020, který je Přílohou č. 1 Smlouvy. Služebnost se zřizuje úplatně a to za jednorázovou náhradu
1000 Kč bez DPH.
•

Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 3/3/2020: ZO Podolí schvaluje
Uzavření předložené smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích obce navazující na realizovanou stavbu
vedenou pod označením „16010-054102 VPIC Podolí - most přes Říčku“ za účelem umístění, provozování
komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 937-8/2020 ze dne 12.3.2020, který je
Přílohou č. 1 Smlouvy, a to za jednorázovou úplatu 1000 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
Ing. Petr Krejčí
Ing. Radek Boček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro – 5
Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Diskuse
• Pan Sýkora informoval, že spol. Cetin má v současnosti zákaz od spol. E.ON stahovat přípojky ze
sloupů do země. Cetin tedy může připojovat nemovitosti pouze vzduchem přes střechy. Tento
postup koliduje s postupem dávání nadzemních vedení do země. Bylo by zřejmě vhodné to
projednat se spol. E.ON a Cetin.
• Pí. Auerová informovala, že dne 9.6.2020 proběhlo veřejné projednání pro Územní studii
Jihovýchod, která se týká komunikací a živ. prostředí. Obce Podolí se týká tzv. Obchvat Slatiny
jihovýchodní varianta, který se má napojovat na komunikaci I/50 a na komunikaci II/430 mezi
benzinkou v průmyslové zóně Podolí a dálnicí D1. Dále se řešení úpravy zkapacitnění D1
s mimoúrovňovou křižovatkou u Rohlenky. Mělo by se zvážit případné připomínkování těchto
variant.
• Předsedající vysvětlil, že ŘSD potvrdilo rozšíření dálnice na šest pruhů v lokalitě Holubice –
Kývalka. Podolský most je v havarijním stavu a v současnosti se řeší, že v horizontu tří let by měla
začít výměna za nový, který má mít již šest pruhů. Předpokládá se, že dva krajní pruhy by se zatím
nepoužívaly, nicméně by se jednalo o novou stavbu spadající do nové hlukové zátěže, měli by
tedy udělat rovnou protihluková opatření.

6. Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky na tomto zasedání. Ukončil schůzi ve 8:30 hodin.

3

Ověřovatelé:

Mgr. Barbora Podloucká, v.r.

Mgr. Zdeněk Přikryl, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 15.6.2020 a ověřen 17.6.2020
Zapisovatel: Roman Vlasák

Přílohy:
1. Prezenční listina členů ZO
2. Prezenční listina hostů

4

