ZÁPIS 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE,
konaného dne 20. ledna 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, 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 13. ledna 2021. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 20. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva ze dne 16. prosince 2020
3. Projednání nabídek na zhotovení nového územního plánu
4. Výběr zhotovitele nového územního plánu
5. Diskuze
6. Závěr
Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Petra Havlíka a pana Františka Maxiána.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z20/2021/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Petra Havlíka a pana Františka
Maxiána
a) Projednání a schválení programu 20. 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. Z20/2021/2: Zastupitelstvo schválilo program 20. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice.
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Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 19. zasedání zastupitelstva ze dne 16. prosince 2020
Starostka shrnula usnesení 19. zasedání zastupitelstva ze dne 16. prosince 2020
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání nabídek na zhotovení nového územního plánu
Starostka oslovila 6 projektantů a projekčních kanceláři.
Pan Hála nepodal nabídku vůbec a kancelář Knesl a Kynčl napsala, že z časových
důvodů se výběrového řízení nezúčastní.
Na obec přišly 4 nabídky na zhotovení územního plánu:
1)
2)
3)
4)

PS STUDIO s.r.o. - Podivín – 484.000,- Kč
Atelier Era – Ing. arch. Jiří Fixel, Brno - 423.500,- Kč
Atelier URBI – Ing. ach. Jana Benešová - 335.000,- Kč
Ing. Arch. Barbora Jenčková – 411.400,- Kč

Nejlevnější nabídka byla od paní Ing. arch. Benešové za 335.000,- Kč.
Ad 4)
Výběr zhotovitele nového územního plánu
Jediným kritériem pro výběrové řízení byla cena – nejnižší cenu podala paní Ing.
arch. Jana Benešová – Atelier URBI.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z20/2021/3: Zastupitelstvo schválilo zhotovitelem nového územního
plánu nabídku od paní Ing. arch. Jany Benešové – Atelier URBI za cenu 335.000,-Kč
včetně DPH.
Ad 5)
Diskuse
Manžele Prajsovi byli osloveni, aby chodník uvedli do původního stavu – pan Prajs
řekl, že budou na jaře stavět ještě garáž, poté by chodník uvedli do původního stavu max do 30.9.2021. Jinak by obec opravila chodník sama a vymáhala po nich náklady.
Osvětlení se postupně opravuje.
Sazba pro stočné se neměnila - ale platí pouze do 30.6.2021. Poté si to převezme
VAS a.s. a ta již si bude stočné vybírat sama. Není však plánováno se slevou pro
domy s přečerpávačkou, protože to zákon neumožňuje.
Společnost KORDIS odpověděla, že se neplánuje navýšit počet vlaků. Dle jejich
odpovědi je v jiných obcích mnohem méně spojů a také jim to stačí. Starostka osloví
více obcí, aby se spojily a zkusí podat hromadnou žádost.

2

Odpady nejsou ještě za minulý rok spočítány.
Ad 6)
Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva a poděkovala občanům za účast.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 20. ledna 2021
Ověřovatelé zápisu: Petr Havlík
František Maxián
….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
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…......................
…......................

