ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 26. listopadu 2018 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, František Maxián a Jiří Bednář (tj. celkem 6 ze 7
zastupitelů) – viz příloha č.1. Pan Petr Havlík byl dočasně omluven s tím, že se k jednání
připojí později. Zastupitelstvo je tedy 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 a –pozvánka byla zveřejněna po dobu nejméně 7
dní na úřední desce Obecního úřadu Popovice, a to od 16. 11. 2018. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)

Technický bod:
a) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
b) Projednání a schválení programu 2. zasedání zastupitelstva
Přičemž starostka konstatuje, že doplňuje program o bod č.11, bod č.
12 a bod č. 13, které zní:
bod11: Změna redaktora/ky Zpravodaje obce Popovice
bod12: Schválení zplnomocnění místostarostky Evy Hrudové
k zastupování starostky Dany Fialové na valné hromadě společnosti
KTS ekologie s.r.o. dne 29.11.2018
bod 13: Projednání možnosti podání žaloby proti stavbě dálničního
přivaděče tzv. Jižní tangenty
Projednání rozpočtových opatření č. 5/18 a 6/18
Vydání pokynu k provedení inventarizace majetku obce za rok 2018
Jmenování inventarizační komise
Volba členů finančního výboru zastupitelstva
Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva
Volba zástupce do Mikroregionu Rajhradsko
Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení
Územního plánu Popovic
Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace
Projednání pověření starostky obce k provádění rozpočtových opatření
Změna redaktora/ky Zpravodaje obce Popovice
Schválení zplnomocnění místostarostky Evy Hrudové k zastupování
starostky Daniely Fialové na valné hromadě společnosti KTS
ekologie s.r.o. dne 29.11.2018
Projednání možnosti podání žaloby proti stavbě dálničního přivaděče tzv.
Jižní tangenty
Diskuse
Závěr
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Ad 1)
a) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: František Maxián, Róbert Jankových
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou paní Michaelu Kubíkovou a jako ověřovatelé
zápisu byli schváleni pan František Maxián a pan Róbert Jankových.
b) Projednání a schválení programu 2. zasedání zastupitelstva obce Popovice
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání včetně doplněných bodů programu.
K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2) Projednání rozpočtových opatření č. 5/18 a 6/18
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 5/18 a 6/18.
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O těchto opatřeních nebylo hlasováno.
Snad by nebylo od věci, doplnit data vzniku rozpočtových opatření – bylo by pak zcela jasně
poznat, kdo je podepsal
Ad 3) Vydání pokynu k provedení inventarizace majetku obce za rok 2018
Starostka vydala pokyn pro inventarizaci majetku obce za období od 1.12.2018 do 16.1.2019.
O tomto bodu nebylo hlasováno.
Ad 4) Jmenování inventarizační komise
Členy inventarizační komise byli navrženi: pan Róbert Jankových, paní Eva Hrudová a paní
Daniela Fialová.
Hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení pan Róbert Jankových,
paní Eva Hrudová a paní Daniela Fialová.
Ad 5) Volba členů finančního výboru zastupitelstva
Předsedkyně finančního výboru paní Michaela Kubíková navrhla na další členy finančního
výboru paní Drahomíru Jedličkovou a paní Ing. Blanku Knitlovou.
Hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje paní Drahomíru Jedličkovou a paní Ing. Blanku Knitlovou
za členky finančního výboru.
Ad 6) Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva
Předseda kontrolního výboru pan Róbert Jankových navrhl paní Mgr. Ivetu Kožnárkovou a
pana Ing. Petra Havlíka za členy kontrolního výboru.
Hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje paní Mgr. Ivetu Kožnárkovou a pana Ing. Petra
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Havlíka za členy kontrolního výboru.
Ad 7) Volba zástupce do Mikroregionu Rajhradsko
Zástupcem obce Popovice do Mikroregionu Rajhradsko byla navržena paní Daniela
Fialová.
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje starostku Danielu Fialovou zastupováním obce
Popovice v Mikroregionu Rajhradsko.
Ing. Petr Havlík se v 19:15 dostavil na jednání zastupitelstva obce Popovice.
Přítomni na zasedání zastupitelstva od 19:15 hod byli následující zastupitelé: Daniela
Fialová, Michaela Kubíková, Eva Hrudová, Róbert Jankových, František Maxián, Jiří
Bednář a Petr Havlík (tj. celkem 7 ze 7 zastupitelů).
Ad 8) Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení
Územního plánu Popovic
Zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení Územního plánu Popovic
byla navržena starostka Daniela Fialová a byl podán návrh na zrušení Františka Maxiána touto
pověřenou osobou.
Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje starostku Danielu Fialovou jako osobu pro zastupování
obce Popovice při spolupráci s pořizovatelem na pořízení Územního plánu Popovic a zároveň
tímto ruší pana Františka Maxiána touto pověřenou osobou.
Ad 9) Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost místní organizaci ČSCH o neinvestiční individuální
dotaci na uspořádání výstavy holubů ve výši 7.000,- Kč.
Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční individuální dotace místní
organizaci ČSCH ve výši 7.000,- Kč na uspořádání výstavy holubů v obci Popovice.
Ad 10) Projednání pověření starostky obce k provádění rozpočtových opatření
Na návrh starostky bylo projednáno, aby starostka byla ve volebním období 2018-2022
omezena na výdaje peněz ve výši převyšující částku 100.000,- Kč. Nad tuto částku bude
starostka požadovat schválení zastupitelstva.
Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje omezení starostky obce k provádění rozpočtových
opatření ve volebním období 2018-2022 s omezením na straně výdajové nad 100.000,- Kč, na
straně příjmové bez omezení.
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Ad 11) Změna redaktora/ky Zpravodaje obce Popovice
S ohledem na ukončení pracovního poměru stávající redaktorky místního zpravodaje – paní
Evy Pokorné – projednalo zastupitelstvo pověření paní Evy Hrudové redigováním Místního
zpravodaje obce Popovice.
Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pověření místostarostky Evy Hrudové redigováním
Místního zpravodaje obce Popovice.
Paní Eva Hrudová vyzvala občany k pomoci s příspěvky do místního zpravodaje.
Ad 12) Schválení zplnomocnění místostarostky Evy Hrudové k zastupování starostky
Daniely Fialové na valné hromadě společnosti KTS ekologie s.r.o. dne 29.11.2018
S ohledem na skutečnost, že se starostka obce dne 29.11.2018 nemůže dostavit na valnou
hromadu společnosti KTS ekologie s.r.o., je navrženo, aby ji na tomto jednání zastoupila
místostrostka paní Eva Hrudová na základě plné moci.
Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se : 0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pověření místostarostky Evy Hrudové k zastupování
starostky Daniely Fialové na valné hromadě společnosti KTS ekologie s.r.o. dne 29.11.2018
viz příloha č. 2.
Ad 13) Projednání možnosti podání žaloby proti stavbě dálničního přivaděče tzv. Jižní
tangenty
Starostka obce seznámila přítomné s aktuální situací a možností podat žalobu pouze do konce
roku 2018. Za tímto účelem byla na jednání s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti, která
již zastupuje jiné účastníky při podané hromadné žalobě proti vybudování dálničních koridorů
v okolí. Dle doporučení advokáta by bylo dobré zajistit důkazy do tohoto řízení např. v
podobě tzv. skříněk pro měření prachu, na jejichž základě pak bude možné argumentovat u
soudu, že prach již v současné době nad míru omezuje občany. Tato skříňka však není
akreditovaná a případně by výsledky z ní musely být dále zpracovány např. znaleckým
posudkem. Prvotní částka za sepis žaloby by se pohybovala asi kolem 40.000,- Kč, přičemž
tato částka rozhodně není konečná. Je třeba počítat s tím, že každý úkon advokáta bude dále
účtován částkou 2.000,- Kč na 1 hod právní služby. K dotazu občanů, není zřejmé, jaká je
šance na výsledek sporu ani kdy bude ve věci soudně rozhodnuto. Ze zákona nemají soudy
žádné lhůty pro vydání rozhodnutí. Po výzvě zastupitelstva o sdělení názoru občanů, zda obec
má v dané záležitosti zkusit soudní spor, je zřejmé, že přítomní občané preferují podání
žaloby před nečinností.
Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pověření starostky obce Daniely Fialové k podání žaloby
proti stavbě dálničního přivaděče tzv. Jižní tangenty.
Ad 14) Diskuze
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Dotaz na ČOV – v dané věci bude znovu vypsáno výběrové řízení začátkem roku 2019, do té
doby má zastupitelstvo schůzku s Ing. Valovou, která zpracovává podklady k vypsání nového
výběrového řízení. Budou zmírněny požadavky na případné zájemce o vybudování ČOV a
občané byli vyzváni, aby případné známé společnosti oslovili s nabídkou přihlásit se do
výběrového řízení. V této věci budou rovněž poptány konkrétní společnosti, zda by se do
výběrového řízení nepřihlásily.
Dotaz na termín vydávání popelnic pro tříděný odpad – bylo sděleno, že v současné době
chybí pro vydání popelnic tzv. QR kódy. V nejbližší době by měly být dodány a následně se
popelnice budou občanům vydávat, postupně podle čísla popisného domu. První svozy
popelnic budou probíhat až v lednu 2019. Občané budou informování prostřednictvím sms
zpráv.
Starostka obce sdělila, že s ohledem na GDPR a ochranu informací, zřídí nové emailové
adresy pro obecní podatelnu, starostku, místostarostku a předsedy výborů. Nově se tedy bude
používat doména obecpopovice.cz – adresa: podatelna@obecpopovice.cz.
Na základě stížnosti občanů na probíhající svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu,
který probíhal v sobotu 24.11.2018 od 10:00 do 11:00 hod., přičemž již před 10:00 hod. byly
oba kontejnery zcela plné, bylo vysvětleno, že za tuto situaci může nedostatek pracovníku
společnosti KTS ekologie, která na daný svoz měla dohlížet. Pracovník obce, který byl
zajištěn v danou dobu, již nastalou situaci nebyl schopen pohlídat, neboť kontejnery byly
bohužel přistaveny již v pátek večer a byly naplněny některými občany dříve bez jeho vědomí.
Dotaz, zda má již obec administrativní náhradu za paní Evu Pokornou bylo sděleno, že do
výběrového řízení se přihlásily 2 účastnice, avšak zatím není žádná z nich vybrána.
Byla projednána akutní situace řešit umístění dětí do mateřských školek, neboť tato věc není
ze strany obce zajištěna. Starostka konstatovala, že chybí smlouva o spádovosti dětí do
mateřských škol. Rajhrad v současnosti nemá volnou kapacitu. Pro případně vybudování
mateřské školky v obci Popovice bylo sděleno, že existuje řada dotací pro vybudování školek,
jedna z nich končila v říjnu 2018, avšak v současné době obec řeší prioritně ČOV, a proto
bude mateřská školka řešena později.
Dotaz na možnost pronájmu fotbalového hřiště na akce pro děti – Tuto záležitost si spravuje
místní sportovní klub, neboť ten má dle aktuální smlouvy areál v nájmu a je oprávněn jej
zapůjčovat jiným. Nespadá to tedy do kompetence obce, ale sportovního klubu. Předseda
sportovního klubu namítal, že smlouva je již velmi zastaralá a je potřeba ji obnovit v aktuální
podobě. Dotaz na dotace pro sportovní klub – dotace na rok 2019 budou řešeny při některém
dalším zasedání zastupitelstva obce Popovice.

Ad 15) Závěr
Starostka obce všem přítomným občanům poděkovala za velkou a aktivní účast.
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Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
č. 2 Kopie plné moci pro zplnomocnění místostarostky E. Hrudové k zastupování starostky
D. Fialové na valné hromadě společnosti KTS ekologie s.r.o. dne 29.11.2018
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 26. listopadu 2018
Ověřovatelé zápisu: František Maxián
Róbert Jankových

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

….....................
Daniela Fialová
starostka obce
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