ZÁPIS 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 19. května 2021 v 19:00 hodin v sále hospody 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, Róbert Jankových, Jiří Bednář a Petr Havlík.
Omluveni: Eva Hrudová a František Maxián.
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 12. května 2021. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 21. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva ze dne 20. ledna 2021
3. Projednání a schválení ceny stočného na 2. pol. 2021
4. Projednání a schválení pachtovní smlouvy s Vodárenská a.s.
5. Projednání rozpočtových opatření 8,9/2020; 1,2/2021
6. Projednání a schválení žádosti o uskutečnění svatebního obřadu na pozemcích obce a
pověření zastupitele k oddávání
7. Projednání žádosti Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek
8. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení služebnosti se spol. Cetin, a.s.
9. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM-014330066146/001
se spol. EG.D, a.s.
10. Zpráva Kontrolního výboru
11. Projednání a schválení 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 Židlochovice pro rok 2021“
12. Projednání a schválení dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva obce Popovice
13. Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Statutu výborů Zastupitelstva obce Popovice
14. Diskuze
15. Závěr
Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatelku paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Róberta Jankovýcha a pana Petra Havlíka.
Hlasování Pro:

1

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Róberta Jankovýcha a pana Petra
Havlíka.
a) Projednání a schválení programu 21. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání. K návrhu programu
nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění programu zasedání.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z21/2021/2: Zastupitelstvo schválilo program 21. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 20. zasedání zastupitelstva ze dne 20. ledna 2021
Starostka shrnula usnesení 20. zasedání zastupitelstva ze dne 20. ledna 2021.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3) Projednání a schválení ceny stočného na 2. pol. 2021
Vzhledem k tomu, že od 1.7.2021 přebírá výběr stočného společnost Vodárenská a.s.,
je potřeba schválit jeho výši na druhé pololetí roku 2021 - cena stočného se nemění
zůstává ve výši 40 Kč bez DPH za m3. Jednotná cena pro všechny.
Na rok 2022 bude předložen nový návrh od Vodárenská a.s.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/3: Zastupitelstvo schválilo cenu stočného na druhé pololetí
roku 2021 ve výši 40 Kč bez DPH za m3.
Ad 4) Projednání a schválení pachtovní smlouvy s Vodárenská a.s
V současné době máme pachtovní smlouvu pouze na vodovod. Je potřeba schválit
novou smlouvu na vodovod, kanalizaci i čističku. Výše pachtovného bude na každý
rok jiná, nyní je stanovena na 120.000,- Kč za rok za vodovod.
Souhlas k připojení na vodovod a kanalizaci nedává obec, ta se vyjadřuje pouze
v rámci povolení stavby.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/4: Zastupitelstvo schválilo pachtovní smlouvu s Vodárenská
a.s. o provozování vodovodu a kanalizace.

2

Ad 5)
Projednání rozpočtových opatření 8, 9/2020; 1,2/2021
Jednotlivá rozpočtová opatření jsou zveřejněna na úřední desce obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Ad 6)
Projednání a schválení žádosti o uskutečnění svatebního obřadu na pozemcích
obce a pověření zastupitele k oddávání
Žádost pana xxx a slečny xxx, aby jejich obřad proběhl dne 24.7.2021 na pozemku
p.č. 236/1 u biotopu a současně žádají, aby je oddal pan Jiří Bednář.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/5: Zastupitelstvo schválilo uskutečnění svatebního obřadu na
pozemku p.č. 236/1 a schválilo pověření pana Jiřího Bednáře k oddávání.

Ad 7)
Projednání žádosti Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek
Žádost o tento příspěvek obce schvaluje zastupitelstvo pravidelně, vždy přispíváme
částkou 1500,- Kč.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/6: Zastupitelstvo schválilo příspěvek Lince bezpečí, z.s. ve
výši 1500,- Kč.
Ad8)

Projednání a schválení Smlouvy o zřízení služebnosti se spol. Cetin, a.s.
Na pozemcích p.č.172 a p.č. 174 k.ú. Popovice u Rajhradu (jedná se o pozemky u
dětského hřiště) se předělávala rozvodná skříň pro internet – služebnost je zřizována
za částku 1004,- Kč bez DPH.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/7: Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti se
spol. Cetin, a.s.
Ad9) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM014330066146/001 se spol. EG.D, a.s.
Jedná se o přeložku na pozemku p.č.291/1 u pana xxx za úplatu 2000,-Kč bez DPH.
Hlasování Pro: 5

3

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/8: Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. BM-014330066146/001 se spol. EG.D, a.s.
Ad10) Zpráva Kontrolního výboru
Starostka předala slovo předsedovi kontrolního výboru Róbertovi Jankovýchovi.
Zpráva kontrolního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ad11) Projednání a schválení 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 Židlochovice pro rok 2021“
Smlouva se schvaluje každoročně - letos se jedná o částku 28.180,- Kč – na
pečovatelskou a odlehčovací službu Oblastní charity Rajhrad a pečovatelskou službu
města Židlochovice.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/9 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu 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 Židlochovice pro rok 2021“ ve výši 28.180,- Kč.
Ad12) Projednání a schválení dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva obce
Popovice
Mění se pouze jeden bod, že v závažných případech může zastupitelstvo obce jednat
distančně prostřednictvím komunikačních aplikací typu Microsoft Teams, Webex,
Skype apod. Jedná se o reakci na situaci, která nastala kvůli pandemii. Všechno
ostatní zůstává beze změny.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/10 Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 k Jednacímu řádu
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad13) Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Statutu výborů Zastupitelstva obce
Popovice
Stejný případ se týká také jednacího řádu Statutu výborů –kontrolního a finančního
výboru.
Hlasování Pro:

4

5

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z21/2021/11 Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke Statutu výborů
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad14) Diskuze
Podána žádost o rozšíření parkovací plochy – nejprve se čeká na vyjádření
stavebního úřadu, co je k tomu potřeba, poté bude rozhodovat zastupitelstvo.
Ad15) Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hod a poděkovala občanům za
účast.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 19. května 2021
Ověřovatelé zápisu: Róbert Jankových
Petr Havlík

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

….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
- Zpráva Kontrolního výboru pro 21. zasedání Zastupitelstva obce Popovice 19. května 2021
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