ZÁPIS 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 15. dubna 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 a Jiří Bednář. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné.
Omluven: František Maxián.
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 5. dubna 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 7. zasedání
2. Kontrola plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva ze dne 11. března 2019
3. Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení projektové, inženýrské a poradenské činnosti při přípravě a realizaci stavby ,,Zkapacitnění a modernizace ČOV
Popovice“ se společností ,,Sdružení firem Jančálek s.r.o. a DUIS s.r.o.“
4. Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se spol. EKO-KOM, a.s.
5. Projednání sítě sociálních služeb v ORP Židlochovice
6. Projednání rozpočtových opatření 1/2019 a 2/2019
7. Projednání prodeje nepotřebného majetku
8. Projednání provozování obchodu v obci Popovice
9. Projednání a schválení statutu výborů
10. Diskuze
11. Závěr
Ad 1)
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Jiřího Bednáře a pana Róberta Jankovýcha.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo určilo zapisovatelem zápisu paní Michaelu Kubíkovou
a ověřovateli zápisu pana Jiřího Bednáře a pana Róberta Jankovýcha.
b) Projednání a schválení programu 7. zasedání
Starostka seznámila přítomné s programem jednání. K navrženému programu
nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.
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Hlasování Pro:

5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 7. zasedání Zastupitelstva obce
Popovice.
V 19:05 hod. se dostavil zastupitel Petr Havlík.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 6. zasedání zastupitelstva ze dne 11. března 2019
Starostka shrnula usnesení 6. zasedání zastupitelstva ze dne 11. března 2019.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení projektové, inženýrské a poradenské činnosti při přípravě a realizaci stavby ,,Zkapacitnění a modernizace
ČOV Popovice“ se společností ,,Sdružení firem Jančálek s.r.o. a DUIS s.r.o.“
Starostka seznámila zastupitelstvo a veřejnost, že druhé výběrové řízení pro ČOV
nebylo součástí původní smlouvy, a proto je potřeba podepsat dodatek č. 1 ke
Smlouvě o zabezpečení projektové, inženýrské a poradenské činnosti při přípravě a
realizaci stavby ,,Zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice“.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení projektové, inženýrské a poradenské činnosti při přípravě a realizaci stavby ,,Zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice“ se společností ,,Sdružení firem
Jančálek s.r.o. a DUIS s.r.o.“
Ad 4)
Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů se spol. EKO-KOM, a.s.
Starostka seznámila zastupitelstvo a veřejnost, se zněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů o tom, že výkazy bude posílat
společnost EKO-KOM, a.s.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se spol. EKO-KOM, a.s.
Ad 5)
Projednání sítě sociálních služeb v ORP Židlochovice
Starostka seznámila přítomné o tom, jak mají být v regionu Židlochovice rozmístěny
sociální služby.
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Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo
spolufinancování v ORP Židlochovice.

sítě

sociálních

služeb

a

jejich

Ad 6)
Projednání rozpočtových opatření 1/2019 a 2/2019
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 1/2019 a č. 2/2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření 1/2019 a 2/2019.

Ad 7)
Projednání prodeje nepotřebného majetku
Starostka seznámila přítomné s návrhem na prodej nefunkčního traktůrku zn.
Mountfield. Návrh je prodat jej za nejvyšší cenu.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo prodej nepotřebného majetku – traktůrek zn.
Mountfield.
Ad 8)
Projednání provozování obchodu v obci Popovice
Starostka předala slovo paní Evě Hrudové. Místostarostka Eva Hrudová
seznámila zastupitelstvo a veřejnost s výsledky ankety o místní obchod. Celkem
se vrátilo 47 anketních lístků, z toho 40 bylo pro otevření obchodu, 7
respondentů odmítá otevření obchodu. Většina respondentů navštěvovala
obchod příležitostně, pouze 9 z nich navštěvovalo obchod denně. Provoz
obchodu by se tedy pro obec stal ztrátovou záležitostí.
Zastupitelstvo řešilo také možnost dovozu potravin přes Potraviny u Sedláčků v
Rajhradě, kteří rozváží potraviny do Akátového domu důchodcům. Problém s
dovozem není, ale je potřeba zajistit personál, který zboží převezme a řidiči
zaplatí.
Závěr: Kamenný obchod v současné době obec nebude provozovat, neboť to
není rentabilní.
Bude nutné udělat další anketu, kde budou občané vyzváni, aby se přihlásili,
kdo z nich je odkázán na nákup potravin v obci Popovice a kdo by to skutečně
využil.
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Ad 9)
Projednání a schválení statutu výborů
Starostka předala slovo panu Róbertovi Jankovýchovi, který přednesl návrh statutu
obou výborů – finančního i kontrolního. Žádný statut dosud obec Popovice neměla
vyhotoven, proto je zde upraveno otázka svolávání, jednán i rozhodování výborů.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo statut výborů zastupitelstva obce Popovice viz příloha zápisu.
Ad 10) Diskuze
Místostarostka Eva Hrudová poděkovala jménem zastupitelstva všem osobám, které
se zúčastnili akce „Ukliďmě Česko“ úklidu v obci Popovice. Podařilo se uklidit
oblast cihelny, vlakového nádraží, odpadky u potoka i biotopů. Přímo panu Jiřímu
Kubíkovi bylo poděkováno za poskytnutí nakladače a traktoru, bez něhož by nebylo
možné cihelnu uklidit.
Je objednán úklid silnice zametacím vozem.
Administrativní pracovnice stále není, protože většina z nich neumí účetnictví. Byl
vznesen návrh na to, aby pro starostku byla schválena odměna za její administrativní
činnost, kterou dělá teď sama.
Ad11) Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast na zasedání zastupitelstva a popřála všem
hezké Velikonoce.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 15. dubna 2019
Ověřovatelé zápisu: Jiří Bednář
Róbert Jankových

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

….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
- Statut výborů Zastupitelstva obce Popovice
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