ZÁPIS 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE,
konaného dne 16. prosince 2020 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, Eva Hrudová, Róbert Jankových, Jiří Bednář, František Maxián 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 9. prosince 2020. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 25. listopadu 2020
3. Projednání systému provozování ČOV
4. Projednání a schválení vstupu do Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.
5. Projednání rozpočtového opatření 7/2020
6. Projednání a schválení Rozpočtu obce Popovice na rok 2021
7. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu obce Popovice na rok 2022-2026
8. Projednání a schválení Programu rozvoje obce Popovice
9. Projednání a schválení Příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
10.Schválení výše roční úhrady za zabezpečení požární ochrany s SDH Holasice
11.Projednání a schválení žádostí o individuální dotace
12.Projednání a schválení dodatku smlouvy č. 49/17 s KTS Ekologie s.r.o.
13.Projednání a schválení dodatku č. 17 ke smlouvě o zavedení a následném vedení
majetkové a provozní evidence s Vodárenská a.s.
14.Projednání a schválení výše vodného na rok 2021
15.Projednání a schválení přílohy č. 4 za provoz ČOV
16.Projednání a schválení Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2021
17.Projednání nabídek na prodej pozemků
18.Diskuze
19.Závěr
Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Róberta Jankovýcha a pana Jiřího Bednáře.
Hlasování Pro:

1

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Róberta Jankovýcha a pana Jiřího
Bednáře.
a) Projednání a schválení programu 19. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání. K návrhu programu
nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění programu zasedání.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/2: Zastupitelstvo schválilo program 19. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 18. zasedání zastupitelstva ze dne 25. listopadu 2020
Starostka shrnula usnesení 18. zasedání zastupitelstva ze dne 25. listopadu 2020
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání systému provozování ČOV
ČOV je v současné době ve zkušebním provozu – a to až do 31.8.2021. Obec musí
mít nejpozději k 1.1.2022 nového provozovatele. Máme 3 varianty:
a) obec bude provozovat sama,
b) obec vypisuje výběrové řízení na provozovatele na dobu určitou
c) obec má podíl v provozovateli ČOV a tudíž nemusí vypisovat výběrové řízení
Společnost VAS a.s. je vlastněna jediným akcionářem - Svaz vodovodů a kanalizací
měst a obcí, s.r.o. , což založili jednotlivá města a obce. Všechny členské obce jsou
tedy spoluvlastníky VAS a.s. a využívají výjimky ze zákona o zadávání veřejných
zakázek. Za účelem přistoupení nových měst a obcí byla založena společnost SOSO
(zapsaný spolek), který nové subjekty integruje.
Poté je se společností VAS a.s. uzavřena smlouva o pachtu včetně kalkulace vodného
a stočného. Výše stočného poté bude stanovena VAS a.s., ale nebude to libovolně
navyšováno, musí vycházet ze zákona a vyhlášky. K datu, ke kterému se předá VAS,
bude ukončena smlouva s obcí a uzavřena nová smlouva s VAS, a.s.
Přechod by byl k 1.7.2021.
Ad 4)
Projednání a schválení vstupu do Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.
SOSO sdružuje pouze obce a svazky obcí, jejichž vodohospodářská infrastruktura je
provozována společností VAS, a.s. vlastnickým modelem provozování.
Vstupní jednorázový poplatek je 20.000,- Kč a roční poplatek ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování Pro:

2

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/3: Zastupitelstvo schválilo vstup do Sdružení obcí a svazků
obcí, z.s.
Ad 5)
Projednání rozpočtového opatření 7/2020
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.7/2020. Rozpočet byl
promítán projektorem.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Ad 6)
Projednání a schválení Rozpočtu obce Popovice na rok 2021
Starostka seznámila zastupitelstvo s plánem rozpočtu na rok 2021, který byl
promítán projektorem.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/4: Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021
Ad 7)
Projednání a schválení Rozpočtového výhledu obce Popovice na rok 2022-2026
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2022 – 2026.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/5: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky
2022-2026.
Ad 8)
Projednání a schválení Programu rozvoje obce Popovice
Starostka seznámila přítomné navrženým Programem rozvoje obce Popovice - je
dlouhodobý dokument vytyčující záměry obce Popovice na období nejméně 7 let.
Dokument byl zpracován hlavně panem Róbertem Jankovýchem a panem Petrem
Havlíkem. Program bude vytvářen a postupně doplňován, příp. měněn na základě
komunikace s veřejností, občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky, správou
obce a státu. Program přispívá k tomu, aby obec Popovice efektivně využívala
finanční prostředky jak z vlastního rozpočtu, tak i z vypsaných dotačních.
V programu je zahrnuto např. : Rekonstrukce přístřešku pro techniku, Rekonstrukce
1. tenisového kurtu, Veřejná cvičiště, Zastřešení zastávky u č.p. 158, Osvětlení mostu
u nádraží, Rekonstrukce veřejného osvětlení a jiné.
Pan Bednář navrhuje doplnit znovu otevření nebo ukládání zeleně. Dle paní Hrudové
je potřeba věc ještě doplnit pomocí jiné aplikace v souladu s ministerstvem pro
místní rozvoj.
Hlasování Pro: 7

3

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/6: Zastupitelstvo obce schválilo Program rozvoje obce
Popovice
Ad 9)
Projednání a schválení Příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
Příkazní smlouva s paní Martinou Mazuchovou jejímž předmětem je připravit a
zpracovat žádost o dotaci se vstupy v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o
poskytnutí podpory z programu Ministerstva pro místní rozvoj:
• Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
„OBEC POPOVICE - VÝMĚNA POVRCHU TENISOVÉHO KURTU,
VYBUDOVÁNÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ“
Smluvní odměna činí 10 000,- Kč za zpracovanou žádost + v případě získané dotace
2 % ze schválené dotace.
Hlasování Pro: 7

Proti:

Zdržel se:

0

0

Usnesení č. Z19/2020/7: Zastupitelstvo obce schválilo Příkazní smlouvu na
zpracování žádosti o dotaci.

Ad 10)
Schválení výše roční úhrady za zabezpečení požární ochrany s SDH Holasice
Žádost hasičského záchranného sboru Holasice o příspěvek za rok 2020 ve výši
10.000,- Kč.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/8: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek SDH Holasice na
rok 2020 ve výši 10.000,- Kč.
Ad 11)
Projednání a schválení žádostí o individuální dotace
Byly předloženy tyto žádosti o dotace:
Žádost ve výši 35.000,- Kč od SK POPOVICE z.s.
Žádost ve výši 32.000,- Kč od RYS Popovice z.s.
Žádost ve výši 35.000,- Kč od Mysliveckého spolku Rajhrad, Popovice, Holasice,
z.s.
Žádost ve výši 5.000,- Kč od Českého svazu včelařů, z.s. základní organizace
Rajhrad
Žádost ve výši 15.000,- Kč od Klubu otevřených dveří, z.s.
Žádost ve výši 2.000,- Kč od Junák, český skaut, středisko Hrozen Židlochovice, z.s..
Se všemi částkami se již počítá v navrhovaném rozpočtu na rok 2020.
Hlasování Pro:

4

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/9: Zastupitelstvo schválilo individuální dotace
v požadovaných částkách všem žadatelům – Mysliveckému spolku Rajhrad,
Popovice, Holasice, z.s. 35.000, - Kč, SK POPOVICE z.s. 35.000, - Kč, Českému
svazu včelařů základní organizaci Rajhrad 5.000, - Kč, RYS Popovice z.s. 32.000, Kč, Klubu otevřených dveří, z.s. 15.000, - Kč a Junák, českému skautu, středisko
Hrozen Židlochovice, z.s 2.000, - Kč.

Ad 12)
Projednání a schválení dodatku smlouvy č. 49/17 s KTS Ekologie s.r.o.
Paušální částku za odpad na jednoho občana je 146,- Kč za měsíc vč. DPH.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/10: Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy č. 49/17
s KTS Ekologie s.r.o.

Ad 13)
Projednání a schválení dodatku č. 17 ke smlouvě o zavedení a následném vedení
majetkové a provozní evidence s Vodárenská a.s.
Starostka seznámila přítomné se zněním dodatku s VAS a.s. na částku 3.000,- Kč bez
DPH.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/11: Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 17 smlouvy o
zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence s VAS a.s.
Ad 14)
Projednání a schválení výše vodného na rok 2021
Výše vodného v současné době činí částku 43,91,- Kč včetně DPH. Návrh na zvýšení
vodného na částku 47,08,- Kč.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/12: Zastupitelstvo obce schválilo výši vodného na rok 2021
ve výši 47,08,- Kč.

Ad 15)
Projednání a schválení přílohy č. 4 za provoz ČOV
Příloha je promítána projektorem, opět došlo k navýšení částky celkem na 411.000,Kč za rok.
Hlasování Pro:

5

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z19/2020/13: Zastupitelstvo obce schválilo přílohu č. 4 za provoz ČOV.

Ad 16)
Projednání a schválení Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací na
rok 2021
V loňském roce byla schválena částka 300.000,- Kč. Letos je navržena stejná částka.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z19/2020/14: Zastupitelstvo obce schválilo Plán financování a obnovy
vodovodů a kanalizací na rok 2021 ve výši 300.000,- Kč.

Ad 17)
Projednání nabídek na prodej pozemků
Do dnešního dne nepřišla žádná nabídka na odkup pozemků.
Ad 18)
Diskuse
Dotaz, zda je možná se zeptat na IDS, jak to funguje nyní s jízdou vlaků.
Hlavní problém je, že byl zrušen první ranní vlak 4:30 hod. Odůvodnění drah je ten,
že v naší obci není vytíženost. Oficiální dotaz byl z obce poslán a čeká se na jejich
vyjádření. IDS je placeno naší obcí 50,- Kč na občana - cca 17.000,- Kč za rok.
Dotaz, jak to bude se saunou na tuto sezonu – je zavřena z epidemiologických
důvodů.
Chodník u Urbánkových – musí po ukončení stavby uvést do původního stavu.
Připomínka byla v září a v prosinci se stále nic nezměnilo. Bude potřeba znovu
vyzvat k opravě.
Zda není možné upravit asfaltku kolem dráhy. Se starostou Rajhradu je domluveno,
jak bude dělán kruhový objezd u úřadu a zbytek asfaltu zde bude vysypán. Nová
silnice stojí cca 7,5 milionu.
Stav účtu je nyní cca 4 miliony v KB a v ČNB taky 4 miliony.
Ad 19)
Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva a poděkovala občanům za účast a popřála
všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková

6

V Popovicích dne 16. prosince 2020
Ověřovatelé zápisu: Róbert Jankových
Jiří Bednář
….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
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…......................
…......................

