Zápis č. 7/2020
zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konané dne 14.12.2020
1.

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin místostarostou obce,
panem Romanem Vlasákem (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 7.12.2020 do 15.12.2020 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. Vítězslav Eliáše 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
- Richard Sýkora
- MUDr. Michaela Hnilicová
Zapisovatel
- Ing. Daniela Drápalová – účetní obce

3.

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

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Zástavba lokality Nad Paloukem
Pozemky Myslivecká chata
Rozpočtová opatření
Rozpočet na rok 2021
Rozpočtový výhled na roky 2022 - 2024
Plán inventarizace k 31.12.2020
Různé
Diskuse
Závěr


Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu.

Usnesení č.1/7/2020: ZO schvaluje
Program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
MUDr. Michaela Hnilicová
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 1/7/2020 bylo schváleno

-

Proti - 0

1

-

Zdrželi se - 0

4.

Kontrola úkolů z minulých zasedání
Usnesení č. 7/5/2020: ZO schválilo směnu pozemků parc.č. 1090/23 a 1091/6 ve vlastnictví obce
Podolí za pozemky parc.č. 1090/12, část pozemku 1090/1 a část pozemku 1091/4 vlastnictví Antonína
Přichystala a Heleny Brzobohaté, zpřesnění hranic pozemků bylo do KN zapsáno, smlouva bude
podepsána v příštích dnech
- Usnesení č. 2/6/2020: ZO schválilo Smlouvu o směně mezi obcí Podolí a Statutárním městem Brnem,
jejichž předmětem je vypořádání majetkoprávního vztahu k pozemkům dotčeným investiční akcí
„Obnova ulice Výhon, Podolí“. Byla podepsána 10.12.2020
- Usnesení č. 3/6/2020: ZO schválilo Kupní smlouvu na odkup garáže č.e. 10 v majetku Ing. Bohuslav
Uher, ležící na pozemku ve vlastnictví obce Podolí parc.č. 565/7 v k.ú. Podolí u Brna. Byla podepsána
30.11.2020
- Usnesení č. 6/6/2020: ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene v rámci stavby vedené pod
označením " Podolí,u potoka,DSNN,4RD,Said ", jejímž předmětem je zřízení věcného břemene za
účelem umístění a provozování distribuční soustavy NN na pozemcích obce Podolí. Schválení
smlouvy bylo oznámeno protistraně 3.12., dosud nebyla nedoručena k podpisu.
- Usnesení č. 8/6/2020: ZO schválilo Dodatek č.5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p.
Byl podepsán 24.11.2020
- Usnesení č. 9/6/2020: ZO pověřilo starostu sepsáním a zasláním stížnosti na DPmB na rychlost
projíždějících autobusů linky č. 55 a s žádostí o poskytnutí informací z GPS záznamů jednotlivých
autobusů. Byla podána 3.12.2020, zatím bez odpovědi

5.

Zástavba lokality Nad Paloukem
Informace o vývoji od posledního zasedání ZO:
Developer informoval obec dne 24.11.2020 o své připravenosti předložit zastupitelstvu podklady, jak se
vyrovnal s předloženými požadavky obce. Navrhl termíny jednání.
7.12.2020 proběhlo přípravné pracovní jednání členů zastupitelstva obce a komisí výstavby a ŽP za účasti
právníka obce.
Termín jednání s developerem byl stanoven na 11.12.2020. Na jednání ze strany investora zaznělo, že by
pro něj měly být přijatelné pouze dvě varianty 70 nebo 95 RD. Bylo dohodnuto, že investor pošle v neděli
večer návrh dohody četně vyčíslení. ZO podklady dostali v neděli kolem 22 hod, na prostudování tedy
bylo minimum času. Tento podklad bude projednán na pracovní poradě zastupitelů po skončení zasedání.






6.

Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu.
Pí. Zubková se zeptala, zda budou zveřejněny výsledky jednání.
Předsedající to potvrdil.
Pí Auerová – bere ZO v potaz petici, dodržování ÚP?
Předsedající to potvrdil. Vysvětlil, že kapacity inž. sítí musí investorovi ověřit a povolit připojení
jejich správci před započetím stavby.

Pozemky Myslivecká chata
Usnesením 7/2/2020 ze dne 2.6.2020 ZO schválilo směnnou smlouvu za účelem narovnání vlastnických
vztahů pozemků kolem myslivecké chaty a Zukalova mlýna mezi účastníky obec Podolí, pan Antonín
Přichystal a paní Helena Brzobohatá, paní Dana Zukalová, pan Stanislav Kepák. Katastrální úřad odmítl
z procesních důvodů tuto širokou čtyřstrannou směnnou smlouvu zapsat.
Usnesením 7/5/2020 ze dne 21.9.2020 ZO schválilo dílčí směnné smlouvy mezi
1) obec Podolí x pan Antonín Přichystal a paní Helena Brzobohatá – bude podepsána v následujících
dnech, podmínkou byl zápis zpřesnění hranic pozemků v KN
2) obec Podolí x Stanislav Kepák – byla podepsána a zápis je proveden v KN
Na základě toho byl zveřejněn záměr obce směnit pozemky parc.č. 949/3 a část pozemku 959/2 díl f, 65
m2 a připravena směnná smlouva za pozemky paní Zukalové v okolí myslivecké chaty a Zukalova mlýna.
Po realizaci této poslední směny bude kompletně naplněna původní čtyřstranná směnná smlouva, jejíž
cílem bylo narovnání vlastnických vztahů pozemků v okolí myslivecké chaty a Zukalova mlýna.


Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
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Usnesení č. 2/7/2020: ZO schvaluje
směnu pozemků mezi obcí Podolí a Mgr. Danou Zukalovou, v souladu se Záměrem obce č. 6/2020 a
geometrickým plánem č. 970-39/2020, jejíž předmětem je vypořádání majetkoprávních vztahů pozemků
v okolí myslivecké chaty a Zukalova mlýna a pověřuje starostu podpisem příslušné směnné smlouvy.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
MUDr. Michaela Hnilicová
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 2/7/2020 bylo schváleno
7.

-

Proti - 0

-

Zdrželi se - 0

Rozpočtová opatření
Předsedající předal slovo účetní obce Ing. Daniele Drápalové, která RO 7/2020 vysvětlila. RO je přílohou
č. 1 zápisu z tohoto zasedání.


Ing. Drápalová vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 3/7/2020: ZO schvaluje
RO 7/2020, na straně příjmů částku: -1 722 200 Kč a na straně výdajů částku: -847 000 Kč, které je
přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
MUDr. Michaela Hnilicová
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 3/7/2020 bylo schváleno

-

Proti - 0

-

Zdrželi se - 0

Ing. Daniele Drápalové vysvětlila poslední RO č. 8/2020 a nutnost pověřit starostu 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%.


Ing. Drápalová vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 4/7/2020: ZO Podolí pověřuje
starostu provedením posledního rozpočtového opatření č. 8/2020.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Mgr. Jan Rupp

Pro
Pro

-
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-

Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
MUDr. Michaela Hnilicová
Ing. Radek Boček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro – 5
Usnesení č. 4/7/2020 bylo schváleno

8.

Proti - 0

Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Zdrželi se - 3

Rozpočet na rok 2021
Předsedající předal slovo účetní obce Ing. Daniele Drápalové. Rozpočet obce byl sestaven na základě
uzavřených smluv a nedokončených projektů, vývoje skutečnosti příjmů a výdajů aktuálního roku,
očekávaného vývoje daňových příjmů a očekávaných výdajů na základě plánu investičních akcí. Na jeho
sestavení se podíleli zaměstnanci OÚ, vedení obce, finanční výbor a členové zastupitelstva obce. Rozpočet
je na základě plánovaných investičních akcí navržen jako schodkový, přičemž schodek na straně příjmů
bude vykryt z přebytku hospodaření roku 2020.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 15 dní před jeho předložením zastupitelstvu k projednání.




Ing. Drápalová vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Ing. Boček informoval, že by preferoval vyrovnaný rozpočet.
Ing. Drápalová vysvětlila, že na účtech obce je cca 10 mil Kč a to je dost na to, aby mohl být
schodkový rozpočet. V současné situaci, nejsou žádné změny v daních schváleny. Rozpočtové
příjmy jsou tedy podhodnocené.

Usnesení č. 5/7/2020: ZO Podolí schvaluje
Rozpočet obce pro rok 2021 v členění na paragrafy s celkovými příjmy: 31 285 500 Kč a
výdaji: 35 112 500 Kč a splátkami: 3 564 000 Kč, který je přílohou č. 2 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
MUDr. Michaela Hnilicová
Ing. Radek Boček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro – 5
Usnesení č. 5/7/2020 bylo schváleno

-

-

Zdržel se
Proti
Proti - 1

Zdržel se
Zdrželi se - 2

Rozpočet Sociálního fondu obce:
V rozpočtu na rok 2021 je v rámci § 6171 schválena částka 79.550 Kč pro výdaje sociálního fondu obce.
Pro jeho čerpání je nutno schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2021. Převod částky z hlavního účtu
obce na účet sociálního fondu bude ponížen o případný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2020.


Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 6/7/2020: ZO schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2021.
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
MUDr. Michaela Hnilicová
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 6/7/2020 bylo schváleno

9.

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Rozpočtový výhled na roky 2022 – 2024
Předsedající předal slovo účetní obce Ing. Daniele Drápalové. 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 2020, vývoje minulých roků, návrhu rozpočtu 2021 a plnění smluvních závazků obce do budoucna.
Předpokládá průběžný mírný nárůst jak daňových a nedaňových příjmů, tak i mandatorních výdajů, oproti
návrhu rozpočtu 2021.
Předkládaný návrh SDRV ke schválení se od zveřejněného návrhu liší v položce „běžné výdaje
(neinvestiční)“, ve které byly vyspecifikovány splátky finančního leasingu za komunální techniku v celkové
položce již zahrnuté.


Předsedající vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Usnesení č. 7/7/2020: ZO Podolí schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 až 2024, který je přílohou č. 3 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
MUDr. Michaela Hnilicová
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 7/7/2020 bylo schváleno

-

Proti - 0

-

Zdrželi se - 0

10.

Plán inventarizace k 31.12.2020 – informace podá paní účetní.
Informace podala Ing. Drápalová. Plán inventarizace k 31.12.2020 sestavil starosta a jmenuje členy
inventarizačních komisí. Všichni členové jsou s plánem seznámeni a budou jim předány jmenovací listiny
a sestavy k provedení inventarizace. Fyzická inventura proběhne v termínu 6.1. – 15.1.2021. Dokladová
inventura bude ukončena 31.1.2021.

11.

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 2021 – navrhujeme držet koncept plánovaných 6 zasedání vždy v pondělí v
intervalu cca 2 měsíců: 15.2., 19.4., 21.6., 6.9., 8.11., 13.12.
 Rozdávání betlémského světla 23.12.
 Ing. Boček navrhnul přidat další usnesení tohoto zasedání zastupitelstva.
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Usnesení č. 8/7/2020: ZO
zavazuje pana starostu, aby veškeré písemné podklady týkající se lokality Nad Paloukem, zasílal všem
zastupitelům a to bez zbytečného odkladu.
Ing. Vítězslav Eliáš
Roman Vlasák
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Mgr. Barbora Podloucká
Pro
Richard Sýkora
Pro
Mgr. Zdeněk Přikryl
Pro
MUDr. Michaela Hnilicová
Pro
Ing. Radek Boček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro – 8
Usnesení č. 8/7/2020 bylo schváleno

-

Proti - 0

-

Zdrželi se - 0

12.

Diskuse
 pí. Nippertová se zeptala na zasedání ZO dne 21.9., kdy se hlasovalo o prodeji pozemku
v průmyslové zóně, aby si ujasnila, proč jednotlivý zastupitelé hlasovali proti odsunutí
hlasování o prodeji obecního pozemku. Předsedající vysvětlil, že se jednalo o dva zájemce.
Jeden z nich, spol. Kaláb, předložila jasný návrh budoucí koncepce a využití celé sjednocené
lokality. Pro obec a další majitele pozemků je samozřejmě lepší mít jednu plochu, ze které bude
mít obec finance z daní a další možnosti zaměstnání pro své občany u zde sídlících firem. To vše
oproti spekulativně vyhlížející nabídce, blokující celou lokalitu využíváním jednoho
nepravidelného pozemku, křižujícího celou lokalitu.
 MUDr. Hnilicová vysvětlila, proč chtěli rozhodnutí odložit. Na zasedání vyšly nové informace,
jednalo se o nerovné podmínky. Pan Kaláb jednal už v lednu se starostou obce, bez vědomí
ostatních zastupitelů. Jednotliví majitelé pozemků byli dokonce oslovení p. starostou, aby
pozemky prodali. Tuto možnost p. Jeschke nedostal. V budoucnu by bylo tedy riziko, že obec
bude řešit možnost žaloby.
 Ing. Drápalová informovala, že takové prodeje má obec povinnost vyvěšovat a oznamovat,
takže všichni měli rovnou možnost se informovat a vědět, že se pozemek prodává. Takže ji mohl
p. Jeschke mít stejně jako p. Kaláb.
 Jednotliví zastupitelé vysvětlili svůj úhel pohledu na celou záležitost.
 Proběhla diskuse na téma parkování v obci na dědině, zvyšující se provoz, dodržování rychlosti
v obci, průzkumu měření rychlostí, oprav krajské komunikace, zrušení výluky autobusů na ul.
Ondráčková a následující výluky ve 2021.
 Průzkum měření rychlostí bude zveřejněn – zatím nejsou výsledky.

13.

Závěr 20:11 hod.

Ověřovatelé:

Richard Sýkora ……………………………………………….

MUDr. Michaela Hnilicová ……………………………………………….

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš ……………………………………………….
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Zápis byl vyhotoven dne 16.12.2020 a ověřen 21.12.2020
Zapisovatel: Ing. Daniela Drápalová

Přílohy:
1. RO 7/2020
2. Rozpočet na rok 2021
3. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 až 2024
4. Prezenční listina členů ZO
5. Prezenční listina hostů
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