ZÁPIS 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 28. ledna 2019 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 18. 1. 2019. 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 5. zasedání,
i. Doplnění programu o bod č. 7:
• Projednání smlouvy s VAS, a.s. - Smlouva o zpracování a
následném vedení plánu financování obnovy vodovodu a
kanalizací
2. Kontrola plnění usnesení 4. zasedání zastupitelstva ze dne 27. prosince 2018
3. Schválení návrhu rozpočtového výhledu 2019–2023
4. Schválení rozpočtového opatření 8/2018
5. Projednání uzavření Smlouvy o dílo s ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o. na
následný dotační management
6. Projednání dodatku č. 15 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové
a provozní evidence a o jejím předávání s firmou VAS, a.s.
7. Projednání smlouvy s VAS, a.s. - Smlouva o zpracování a následném vedení
plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací
8. Diskuse
9. Závěr
Ad 1)
a) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Františka Maxiána a pana Róberta Jankovýcha.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo určilo zapisovatelem zápisu paní Michaelu Kubíkovou
a ověřovatelem zápisu pana Františka Maxiána a pana Róberta Jankovýcha.
b) Projednání a schválení programu 5. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání včetně doplněného
bodu programu. K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
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Program byl schválen všemi zastupiteli obce dle upraveného návrhu.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 5. zasedání Zastupitelstva obce
Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 4. zasedání zastupitelstva ze dne 27. prosince 2018
Starostka shrnula usnesení 4. zasedání zastupitelstva ze dne 27. prosince 2018.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Schválení rozpočtového výhledu 2019–2023
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým výhledem na roky 2019–2023.
Hlasování Pro:

7

Proti:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2019–2023.
Ad 4)
Schválení rozpočtového opatření 8/2018
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením 8/2018.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření 8/2018.

Ad 5)
Projednání uzavření Smlouvy o dílo s ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o.
na následný dotační management
Týká se třídění odpadů, na které obec získala dotace. Celková cena je ve výši
55.000,- Kč bez DPH. Jedná se převážně o administrativu kvůli získané dotaci.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o dílo s ASHPA oběhové
hospodářství, s.r.o. na následný dotační management.

Ad 6)
Projednání dodatku č. 15 ke smlouvě o zavedení a následném vedení
majetkové a provozní evidence a o jejím předávání s firmou VAS, a.s.
Dodatek je na částku ve výši 3.000,- Kč bez DPH.
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Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o
zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím
předávání s firmou VAS, a.s.
Ad 7)
Projednání smlouvy s VAS, a.s. - Smlouva o zpracování a následném vedení
plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací
Jedná se o částku 1.600,- Kč bez DPH.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení : Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s VAS, a.s. - Smlouva
o zpracování a následném vedení plánu financování obnovy vodovodu a
kanalizací.
Ad 8)
Diskuse
Žaloba na jižní tangentu byla ze strany obce Popovice podána před Vánocemi.
Do konce měsíce je možné se k dané žalobě připojit.
Kamerový systém v obci je funkční a je možné do něj v případě potřeby policie
nahlédnout. Nahrávka je po dobu 30 dnů archivována, poté je přemazávána
novými záznamy.
Zatím nebyla občanům vystavena faktura za stočné, je to z důvodu probíhající
kontroly účetnictví. Po ukončení kontroly účetnictví bude občanům vystavena
faktura na stočné.
V pátek 1.2.2019 nastoupí na poloviční úvazek nová administrativní pracovnice.
Bude prověřena údržba celé naučné stezky a nechá se opravit.
Byly prezentovány náčrty plánované dálniční výstavby.
V pondělí 4.2.2019 bude uzavřeno výběrové řízení na modernizaci čističky
odpadních vod.
Informace občanům k možnosti získávání všech aktualit prostřednictvím
aplikace V OBRAZE.
Na pronájem obchodu potravin se zatím přihlásila pouze jedna pekárna.
Poplatky za popelnice budou stále stejné jako v loňském roce a budou stejné pro
všechny.
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Ad 9)
Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast na zasedání zastupitelstva.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 28. ledna 2019
Ověřovatelé zápisu: František Maxián
Róbert Jankových

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

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

4

