ZÁPIS 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 20. května 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, Petr Havlík, František Maxián a Jiří Bednář. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné.
Omluven: Róbert Jankových
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 10. května 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 8. zasedání zastupitelstva
2. Kontrola plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva ze dne 15. dubna 2019
3. Projednání roční účetní závěrky obce Popovice za rok 2018
4. Projednání závěrečného účtu obce Popovice za rok 2018
5. Projednání smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního
programu ,,Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu obce
s rozšířenou působností města Židlochovice pro rok 2019“
6. Projednání nabídek na prodej nepotřebného majetku
7. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s EON Distribuce, a.s.
8. Projednání ceníku služeb poskytovaných obecním úřadem Popovice
9. Projednání obecně závazné vyhlášky Zábor veřejného prostranství
10. Projednání darovací smlouvy s Oblastní charitou Rajhrad
11. Projednání příspěvku Lince bezpečí
12. Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou zastupiteli
13. Projednání situace občanů, kteří využívají přečerpávací kanalizaci
14. Projednání podání žádosti o dotaci na JMK v rámci akce ,,Zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice“
15. Projednání změny provádění rozpočtových opatření starostkou obce
16. Diskuse
17. Závěr
Ad 1)
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Františka Maxiána a pana Petra Havlíka.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

1

Usnesení: Zastupitelstvo určilo zapisovatelem zápisu paní Michaelu Kubíkovou a
ověřovateli zápisu pana Františka Maxiána a pana Petra Havlíka.
b) Projednání a schválení programu 8. zasedání
Starostka seznámila přítomné s programem 8. zasedání Zastupitelstva. K
navrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 8. zasedání Zastupitelstva obce
Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva ze dne 15. dubna 2019
Starostka shrnula usnesení 7. zasedání zastupitelstva ze dne 15. dubna 2019.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání roční účetní závěrky obce Popovice za rok 2018
Starostka seznámila zastupitelstvo a veřejnost, že je potřeba sepsat účetní zprávu, která
bude vyvěšena na úřední desce a po jejím řádném vyvěšení může být o tomto bodu
hlasováno. Rovněž to platí i pro bod 4 tohoto programu.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo o odložení hlasování o roční účetní závěrce
obce Popovice za rok 2018.
Ad 4)
Projednání závěrečného účtu obce Popovice za rok 2018
Starostka navrhla odložení tohoto bodu programu na příští zasedání.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo odložení projednání závěrečného účtu
obce Popovice.
Ad 5)
Projednání smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci
dotačního programu ,,Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům
správního obvodu ORP města Židlochovice pro rok 2019“
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Starostka seznámila přítomné, že výše příspěvku na sociální služby byla naší obci
vyměřena ve výši 20.236,- Kč
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo financování sociálních služeb v rámci
dotačního programu ,,Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP města Židlochovice pro rok 2019“
Ad 6)
Projednání nabídek na prodej nepotřebného majetku
Obec Popovice obdržela celkem 3 obálky s nabídkami na odkup zahradního
traktoru zn. Mountfield. Tyto nabídky byly zveřejněny na jednání zastupitelstva :
Jiří Bednář 5.000,- Kč
Antonín Procházka z Pístu 6.000,- Kč
Pavel Pokorný 2.500,-Kč
Zastupitelstvo prodá traktor zn. Mountfield nejvyšší nabídce pana Procházky.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje odprodej nepotřebného majetku – zahradního
traktoru zn. Mountfield panu Antonínu Procházkovi Písty 18.
Ad 7)
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
Starostka seznámila přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene pro společnost
E.ON Distribuce, a.s., za což obec obdrží částku 1.500,- Kč plus DPH.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a.s.
Ad 8)
Projednání ceníku služeb poskytovaných obecním úřadem Popovice
Starostka informovala občany o novém ceníku služeb pro občany i podnikatele např. půjčovné kroje 100,-Kč, informační SMS pro občany 50,-Kč, pro
podnikatele 150 Kč, tisk, inzerce komerční 100 Kč, zveřejňování pracovních
pozic zdarma.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo ceník služeb poskytovaných obecním úřadem
Popovice
Ad 9)
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Projednání obecně závazné vyhlášky o Záboru veřejného prostranství
Starostka informovala občany o návrhu vydání obecně závazné vyhlášky pro zábor
veřejného prostranství. Vyhláška v příloze.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku na Zábor veřejného prostranství
Ad 10) Projednání darovací smlouvy s Oblastní charitou Rajhrad
Starostka informovala zastupitelstvo, že oblastní charita Rajhrad žádá o finanční dar
ve výši 20.000,- Kč, na tuto částku poslala i darovací smlouvu, jejíž výši nelze změnit.
Tuto částku chtějí použít na kyslíkový koncentrátor. Zastupitelstvo doporučuje snížit
částku tohoto daru na 10.000,- Kč.
Zastupitelstvo hlasuje o darovací smlouvě na částku ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování Pro:

0

Proti:

6

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo darovací smlouvu s Oblastní charitou
Rajhrad.
Zastupitelstvo obce navrhuje snížit výši daru na 10.000,- Kč
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje snížit částku daru pro Oblastní charitu
Rajhrad na 10.000,- Kč
Ad11) Projednání příspěvku Lince bezpečí
Linka bezpečí žádá o příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
Zastupitelstvo navrhuje snížit příspěvek na částku 1.500,-Kč
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz linky bezpečí ve
výši 1500,- Kč
Ad 12) Projednání odměn členům výborů, kteří nejsou zastupiteli
Starostka navrhla paušální odměnu ve výši 1.000,- Kč za rok pro členy výboru, kteří
nejsou členy zastupitelstva.
Kontrolní výbor se schází pravidelně každý měsíc. Paní Jedličková vypomáhala při
účetnictví poté, co paní Pokorná dala výpověď. Jedná se o práci pro obec, kterou tito
členové výboru dělají dobrovolně ve svém volném čase.
Hlasování Pro: 5

Proti:

0

Zdržel se:

1 (Bednář)
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na odměnu členům výboru,
kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 1.000,- Kč za rok.
Ad 13) Projednání situace občanů, kteří využívají přečerpávací kanalizaci
Starostka seznámila zastupitelstvo, že paní Blažková si udělala předběžnou kalkulaci
na vybudování obecní přečerpávačky ve výši cca 1 až 3 miliony korun pro napojení na
stávající kanalizaci. V současně době je však pro obec zátěž modernizace ČOV, která
bude stát 31 milionů korun. Nyní tedy obec nemá finanční prostředky řešit tuto situaci
ani formou případného vypracování projektu. Tato záležitost tedy bude odložena, dokud nebude vyřešena ČOV.
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že problematikou přečerpávaček se
bude opětovně věnovat po ukončení modernizace ČOV.
Ad 14) Projednání podání žádosti o dotaci na JMK v rámci akce ,,Zkapacitnění a
modernizace ČOV Popovice“.
Budeme žádat o další dotaci na Jihomoravském kraji a tuto žádost je potřeba schválit.
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na JMK v rámci
akce ,,Zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice.
Ad 15) Projednání změny provádění rozpočtových opatření starostkou obce
Starostka má v současné době omezení pro nakládání s financemi ve výši 100.000,Kč. Ke konci roku byl problém s placením, protože zastupitelstvo se nesešlo a
nemohlo schválit vyšší platby, které se vyskytly. Bylo navrženo , že omezení ke konci
roku bude rozšířeno, případně toto omezení bude zcela zrušeno. Zastupitelstvo
navrhuje úplné zrušení tohoto omezení.
Hlasování Pro: 5

Proti:

0

Zdržel se:

1 (starostka Fialová)

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zrušení omezení provádění rozpočtových
opatření pro starostku obce.
Ad 16) Diskuse
Provozování obchodu – vrátily se jen 4 nové dotazníky s kladným vyjádřením k dovážce jídla z potravin u Sedláčků v Rajhradě. Pouze tři z toho jsou důchodkyně. Z tohoto důvodu není provozování obchodu pro obec reálné, neboť o to nebyl projeven
dostatečný zájem.
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Modernizace ČOV začne od 1. 8. 2019 stavebními pracemi. Bude potřeba prostor na
zařízení staveniště, z tohoto důvodu bude po vyvezení bio odpadu u čističky poskytnut
tento prostor. Definitivní uzavření skládky se předpokládá od 1. 7. 2019.
Na dohodu o provedení práce nastoupila paní Pavlína Vašíčková jako administrativní
pracovnice. Od září bude zaměstnána na poloviční pracovní úvazek.
Travní plochy ve vesnici a hřiště se sečou neomezeně – tj. dle aktuální potřeby sečení
s ohledem na počasí. Pouze u biotopu a park u rybníka bude omezeno sečení.
Lidé žádají, aby byla vydána vyhláška o omezení hluku, aby v neděli lidé nemohli
sekat trávu.
Žádost o zaslání povinnosti posekat nezastavenou plochu pro občany, kteří své pozemky neudržují.
Ad 17) Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 20. května 2019
Ověřovatelé zápisu: František Maxián
Petr Havlík

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

….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
- Ceník služeb poskytovaných obecním úřadem Popovice
- OZV Zábor veřejného prostranství
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