ZÁPIS 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 23. září 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, Eva Hrudová,
Róbert Jankových, Michaela Kubíková, Petr Havlík, František Maxián a Jiří Bednář.
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 13. září 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 10. zasedání zastupitelstva
2. Kontrola plnění usnesení 9. zasedání zastupitelstva ze dne 25. června 2019
3. Projednání investiční akce ,,Systém varování a informování obyvatelstva“
4. Projednání a schválení aktualizovaného Jednacího řádu zastupitelstva obce Popovice
5. Schválení přijmutí dotace na zřízení Dětské skupiny
6. Projednání stížnosti na hluk
7. Projednání rozpočtových opatření 5/2019, 6/2019, 7/2019
8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
9. Informace o kácení dřevin
10. Informace o provedených kontrolách obce Popovice
11. Informace o třídění odpadu
12. Diskuse
13. Závěr
Ad 1)
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Róberta Jankových a pana Františka Maxiána.
Hlasování Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z10/2019/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelem zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Róberta Jankových a pana
Františka Maxiána.
b) Projednání a schválení programu 10. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
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Hlasování Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z10/2019/2: Zastupitelstvo schválilo program 10. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 9. zasedání zastupitelstva ze dne 25. června 2019
Starostka shrnula usnesení 9. zasedání zastupitelstva ze dne 25. června 2019.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání investiční akce ,,Systém varování a informování obyvatelstva“
Starostka seznámila zastupitelstvo, že hasičský záchranný sbor má výtku
k informování občanů prostřednictvím sms zpráv. Je potřeba zřídit varovný a
informační systém pomocí sirén. Od 1.10.2019 bude vypsán systém dotace.
Návrh zjistit bližší informace k dotaci včetně ceny projektu.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Ad 4)
Projednání a schválení aktualizovaného Jednacího řádu Zastupitelstva obce
Popovice
Pan Róbert Jankových připravil s kontrolním výborem nový jednací řád, který byl
zastaralý. Tento bude zveřejněn na informačním webu obce.
Hlasování Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z10/2019/3: Zastupitelstvo obce schválilo aktualizovaný jednací řád
zastupitelstva obce Popovice
Ad 5)
Schválení přijmutí dotace na zřízení Dětské skupiny
Dotace na zřízení dětské skupiny byla obci přislíbena ve výši 3.561.048 Kč, spoluúčast
obce je 5%. Tato částka slouží na provoz dětské skupiny po dobu 3 let, včetně
rekonstrukce a vybudování. Předpoklad otevření dětské skupiny je od 1.1.2020.
Hlasování Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z10/2019/4: Zastupitelstvo obce schválilo přijmutí dotace na zřízení Dětské skupiny.
Ad 6)
Projednání stížnosti na hluk
Paní Eva Růžičková dala stížnost na nadměrný hluk Bistra u Vodníka. Stížnost je
zejména na hlasitou hudbu ve večerních hodinách a dále na znečišťování okolních
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pozemků kvůli nevyužívání toalet. Obec nemá možnost změřit hlučnost Bistra,
obecně však platí, že noční klid je až od 22:00 hod. Panu Navrátilovi bude dáno
napomenutí za nadměrný hluk.
Hlasování Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z10/2019/5: Zastupitelstvo obce schválilo, že panu Navrátilovi a
paní Sedmidubské bude dáno napomenutí za nadměrný hluk. V případě, že bude
hluk pokračovat, bude dán podnět na hygienickou stanici pro měření hluku.
Ad 7)
Projednání rozpočtových opatření 5/2019, 6/2019, 7/2019
Starostka seznámila přítomné a zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 5/2019,
6/2019 a 7/2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření 5/2019, 6/2019, 7/2019.
Ad 8)
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
Starostka seznámila přítomné, že se jedná o další věcné břemeno, tentokrát na
stavbu pana Egerleho. Náhrada za zřízení věcného břemene je 2.000,- Kč bez
DPH
Hlasování Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z10/2019/6: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu pana Egerleho.
Ad 9)
Informace o kácení dřevin
Starostka seznámila přítomné se žádostí o kácení dřevin v katastru Popovice u
Rajhradu kvůli cyklostezce z Rebešovic do Modřic. Po dohodě se životním prostředím
nebude pokácený stoletý strom. Pokácí se pouze jasany. Za kácení bude provedena
náhradní výsadba asi 17 ovocných stromů kolem biotopu a na hřišti.
Další kácení dřevin se týká dvou ořešáků – jeden je u hospody, druhý u hřiště.
Zastupitelstvo bere na vědomí kácení dřevin.
Ad 10) Informace o provedených kontrolách obce Popovice
Starostka informovala o dvou kontrolách obce, které proběhly během prázdnin.
Jedna byla z Hasičského záchranného sboru. Kontrolou obec prošla.
Druhá kontrola zpětně za dobu 3 let z veřejné zdravotní pojišťovny. Zde byla zjištěna
špatně nahlášená neschopenka o jeden den v roce 2017, proto byla obci vyměřena
pokuta ve výši 48,- Kč.
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Zastupitelstvo bere na vědomí informace o provedených kontrolách obce
Popovice.
Ad11) Informace o třídění odpadu
Podle nového zákona o odpadech je možnost podle množství vytříděného odpadu
mít slevu za odvoz odpadu.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o třídění odpadu.
Ad 12) Diskuse
Od 15. 7. 2019 bylo předáno staveniště ČOV. Ta funguje v omezeném provozu. Práce
postupují dle harmonogramu.
Zastávka pro děti v horní části obce nelze udělat, protože pozemek je příliš úzký. Ještě
se zjistí, zda by šla zastávka udělat na pravé straně silnice při výjezdu z obce.
Zprovoznění rozhlasu je v řešení. Jeho případné zprovoznění by však nestačilo pro
hasičský varovný systém.
Provoz obchodu byl v řešení již na předchozích jednáních zastupitelstva, stejně tak
byla řešena i případná dovážka jídla. Ani jedna z možností však zastupitelstvem nebyla
schválena. V současné době se neplánuje v této záležitost podnikat žádné další kroky.
Cesta do Rajhradu se v současné době opravovat nebude.
Stížnost občanů na neudržovanou zeleň v obci.
Soukromé pozemky, které nejsou posečeny - jejich majitelé dostali od obce výtku.
Ad 13) Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 23. září 2019
Ověřovatelé zápisu: Róbert Jankových
František Maxián

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

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