ZÁPIS 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 17. prosince 2018 v 19:00 hodin v Popovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Popovice (dále jen “zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hod
starostkou obce paní Bc. Danielou Fialovou.
Přítomni na zasedání zastupitelstva byli následující zastupitelé: Daniela Fialová, Michaela
Kubíková, Eva Hrudová, Róbert Jankových, František Maxián, Jiří Bednář a Petr Havlík.
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Starostka obce seznámila přítomné s tím, že zasedání bylo svoláno řádně v souladu s § 93
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích – pozvánka byla zveřejněna po dobu
nejméně 7 dní na úřední desce Obecního úřadu Popovice, a to od 8. 12. 2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod:
a. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
b. Projednání a schválení programu 3. zasedání,
i. Doplnění programu o bod č. 15:
• záměr obce pronajmout nemovitý majetek – místnost vč.
soc. zař. za účelem provozování prodejny potravin a
smíšeného zboží
2. Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva ze dne 26. listopadu 2018
3. Projednání rozpočtového opatření č. 7/18
4. Projednání zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci „Zkapacitnění a
modernizace ČOV Popovice“
5. Vyhlášení výběrového řízení na akci „Zkapacitnění a modernizace ČOV
Popovice“ dle zadávacích podmínek
6. Projednání záměru investiční akce osvětlení mostu přes železnici
7. Projednání návrhu rozpočtového výhledu 2019 – 2023
8. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
9. Projednání žádostí o poskytnutí individuálních dotací
10. Projednání nákupu příslušenství k traktoru pro zimní údržbu
11. Projednání kalkulace vodného na rok 2019
12. Mikroregion Rajhradsko
a) projednání rozpočtu 2019,
b) projednání rozpočtového výhledu 2019 – 2021,
c) projednání výše členského příspěvku.
13. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E-ON
Distribuce, a.s.
14. Projednání dodatku smlouvy s KTS Ekologie, s.r.o.
15. Záměr obce pronajmout nemovitý majetek – místnost vč. soc. zař. za účelem
provozování prodejny potravin a smíšeného zboží
16. Diskuse
17. Závěr
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Ad 1)
a) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Petra Havlíka a pana Róberta Jankovýcha.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo určilo zapisovatelem zápisu paní Michaelu
Kubíkovou a ověřovatelem zápisu pana Petra Havlíka a pana Róberta
Jankovýcha.
b) Projednání a schválení programu 3. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání včetně doplněného
bodu programu. K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Program byl schválen všemi zastupiteli obce dle upraveného návrhu.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce
Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva ze dne 26. listopadu 2018
Starostka shrnula usnesení o inventarizační komisi, o volbě členů kontrolního a
finančního výboru, zvolení nové redaktorky zpravodaje obce Popovice, zvolení
zástupce do Mikroregionu Rajhradsko a podání žaloby proti Jižní tangentě, která
byla schválena na 2. zasedání zastupitelstva.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání rozpočtového opatření č.7/18
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 7/18.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/18.
Ad 4)
Projednání zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci „Zkapacitnění a
modernizace ČOV Popovice“
Diskuse k uvedenému:
Po jednání s Ing. Valovou došlo k úpravám podmínek zadávacího řízení pro
výběrové řízení „Zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice“. Zůstaly zachovány
povinné zákonné podmínky, snižují se však některé podmínky na prokázání odborné
a technické způsobilosti např. na počet provedených rekonstrukcí či staveb ČOV
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obdobného charakteru (z původního počtu 5 na 2), dále snížení minimálního ročního
obratu dosaženého s ohledem na předmět veřejné zakázky v průměru za 3
bezprostředně předcházející účetní období zadavatelem určené minimální úrovně ve
výši 34 000 000,- Kč ročně, podmínka pro počet zaměstnanců v dělnických a
technických profesích je stanovena minimálně na 20 zaměstnanců.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení na
akci „Zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice“.
Ad 5)
Vyhlášení výběrového řízení na akci „Zkapacitnění a modernizace ČOV
Popovice“ dle zadávacích podmínek
Výborové řízení bude vyhlášeno ode dne 9. ledna 2019 a ukončeno dne 4. února
2019 v 18:00 hod.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce vyhlásí výběrové řízení na akci „Zkapacitnění a
modernizace ČOV Popovice“ dle zadávacích podmínek k datu 9. ledna 2019 a
ukončeno bude k 4. únoru 2019 v 18:00 hod.

Ad 6)
Projednání záměru investiční akce osvětlení mostu přes železnici
Z důvodu špatného osvětlení mostu přes železnici byl podán návrh na zajištění toho
osvětlení. Pan Maxián se dožadoval již dříve zacenění případného doplnění osvětlení
mostu a odhad byl na cca 70-80 tisíc korun. Je však potřeba zažádat o aktuální
zacenění.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje záměr investiční akce
osvětlení mostu přes železnici.
Ad 7)
Projednání návrhu rozpočtového výhledu 2019 – 2023
Projektorem byl veřejně promítán návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
Popovice v letech 2019-2023.
Návrh Františka Maxiána na úpravu výhledu, který nesouhlasí se střednědobým
výhledem roku 2019.
Tento výhled musí odpovídat navrženému rozpočtu. Je potřeba to upravit.
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu 2019-2023, který
bude upraven tak, aby korespondoval s rozpočtem na rok 2019 a bude o něm
následně hlasováno.
3

Ad 8)
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
Projektorem byl veřejně promítán návrh rozpočtu na rok 2019.
Zastupitelstvo chce vidět přehled, jaký rozpočet byl v roce 2018, aby mohl být
vzájemně porovnán. Tento rozpočet bude dodán na dalším zasedání zastupitelstva.
V plánovaném rozpočtu je zohledněno i financování na osvětlení mostu ve výši cca
100.000 Kč.
Nikdo další nemá návrhy na doplnění financování.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že byl projednán návrh rozpočtu na rok 2019 a
bude o něm následně hlasováno.
Ad 9)
Projednání žádostí o poskytnutí individuálních dotací.
Byly předloženy tyto žádosti o dotace:
Žádost ve výši 25.000,- Kč od Mysliveckého spolku Rajhrad, Popovice, Holasice,
z.s.
Žádost ve výši 25.000,- Kč od SK POPOVICE z.s.
Žádost ve výši 5.000,- Kč od Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace
Rajhrad
Žádost ve výši 32.000,- Kč od RYS Popovice z.s.
Žádost ve výši 15.000,- Kč od Klubu otevřených dveří, z.s.
Se všemi částkami se již počítá v navrhovaném rozpočtu na rok 2019.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje individuální dotace v požadovaných částkách
všem žadatelům – Mysliveckému spolku Rajhrad, Popovice, Holasice, z.s., SK
POPOVICE z.s., Českému svazu včelařů základní organizace Rajhrad, RYS
Popovice z.s. a Klubu otevřených dveří, z.s.
Ad 10)
Projednání nákupu příslušenství k traktoru pro zimní údržbu
Radlice v nabídce od dodavatele v šířce 140 cm stojí 45.000,- Kč bez DPH.
Radlici je však potřeba namontovat ještě na čelní závěs a ten stojí asi 40.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že v současné chvíli je aktuální radlice ještě dostačující, může se
použít tato stávající, aniž by se zasáhlo do traktoru a došlo tak ke ztrátě záruky.
Občané žádají, aby na radlici byl dán gumový břit, aby se neničili chodníky.
Pro:

0

Proti:

7

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje nákup příslušenství k traktoru pro zimní
údržbu.
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Ad 11)
Projednání kalkulace vodného na rok 2019
Na rok 2019 se zvyšuje částka vodného na 34,45 Kč za m3 včetně DPH.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci vodného na rok 2019 ve výši
34,45 Kč/m3 včetně DPH.
Ad 12)
Mikroregion Rajhradsko
a) Projednání rozpočtu 2019
Příjmy Mikroregionu Rajhradsko budou ve výši 119.400,- Kč, výdaje ve výši
119.400,- Kč. Na propagaci, brožurky, údržba naučné stezky apod. Příjmy jsou
pouze od obcí a jsou dobrovolné, výdaje jsou pouze ze schváleného důvodu.
Na návrh občanů by měla být stezka lépe udržována a mělo by být dohlédnuto, aby
byla cesta vysekána, v současné době vede přes kopřivy a není udržovaná.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu Mikroregionu Rajhradsko
na rok 2019.
b) Projednání rozpočtového výhledu 2019 – 2021
Výhledově by měl být rozpočet vyrovnaný, se stejnými příjmy i výdaji.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového výhledu 2019-2021.
c) Projednání výše členského příspěvku
Kalkulace je 15,- Kč na jednoho obyvatele – celkem má obec Popovice 357 obyvatel
– pro obec Popovice činí tedy příspěvek po zaokrouhlení částku 5.400,- Kč.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výši členského příspěvku obce Popovice ve
výši 5400,- Kč.

Ad 13)
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E-ON
Distribuce, a.s.
Jedná se o vedení elektriky za bývalým kravínem. Původně mělo jít vedení přes
horní pozemky soukromých majitelů jako věcné břemeno. Ale z důvodu nesouhlasu
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pana Maxiána bylo navrženo, aby cesta vedla po hranici obecního pozemku a hraně
soukromých pozemků. V současné době je tedy návrh smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s E-ON Distribuce, a.s. veden přes obecní pozemek.
Jednorázová náhrada pro obec je ve výši 8.100,- Kč.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E-ON Distribuce a.s.

Ad 14)
Projednání dodatku smlouvy s KTS Ekologie, s.r.o.
Velké kontejnery z hnízd budou vyváženy 1x za 14 dnů, plasty a papír budou
vyváženy 1x za 4 týdny, bio odpad 1x za 2 týdny od dubna do listopadu a
v zimě 1x za 4 týdny. Frekvence svozu komunálního odpadu bude 1x za 4
týdny.
QR kódy stále ještě nemají přesnou aplikaci na to, aby byly schopny rozlišit
kolik která domácnost má kterého odpadu.
Třídění odpadu však zatím nebude zohledněno tak, aby domácnostem byly
sníženy poplatky za komunální odpad.
Diskuze k motivaci občanů třídit odpad.
V současně době si bude společnost KTS odvážet i bio odpad na skládce u
čističky a bude to vozit do kompostárny v Měníně.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy na svoz odpadu se
spol. KTS Ekologie s.r.o.
Ad 15)
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek - místnost vč. soc. zař. za
účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží
Paní Eva Pokorná dala výpověď nájmu z obchodu, dle smlouvy o nájmu má
výpovědní dobu 3 měsíce, ale obchod by byl stejně uzavřen, proto po dohodě
s ní bude nájem ukončen k datu 31.12.2018.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr pronajmout nemovitý majetek místnost včetně sociálního zařízení za účelem provozování prodejny
potravin a smíšeného zboží.

6

Ad 16)
Diskuze
Jak bude po novém roce fungovat úřad. Zatím správu převzala starostka paní
Fialová. Avšak přišly další životopisy na základě vyhlášení výběrového řízení a
náhrada se stále hledá. Úřední hodiny zůstávají v pondělí 18-20 hod. Ale cokoliv
bude potřeba, bude zařizovat paní starostka.
Dotaz k internetu. CEMOTEL v současné době nehodlá rozkopat zbytek obce, aby
vložil do země optické kabely. V současné době se na tom obec nepodílí. Po dohodě
se společností CEMOTEL bude probíhat schůzka s občany, aby jim mohli nabídnout
výhody tohoto internetu.
Cena za popelnice na rok 2019 zůstává zatím stejná, protože nejsme schopni udělat
novou kalkulaci.
Návrh přemístit lampu u nádraží u schodiště ze soukromého pozemku na místo
k chodníku. Toto by mohlo vyřešit problém neosvětlení mostu přes železnici.
Ad 17)
Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast na zasedání zastupitelstva. Popřála všem
hezké svátky a hodně zdraví do nového roku.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 17. prosince 2018
Ověřovatelé zápisu: Petr Havlík
Róbert Jankových

…......................
…......................

….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
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