ZÁPIS 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 19. listopadu 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, Jiří Bednář 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. listopadu 2019.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 12. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva ze dne 29. října 2019
3. Projednání a schválení Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací
4. Projednání a schválení výše vodného na rok 2020
5. Projednání a schválení výše stočného na rok 2020
6. Projednání a schválení dodatku smlouvy s Vodárenská a.s. za provoz ČOV na rok 2020
7. Projednání a schválení ceníku Dětské skupině Popovice
8. Otevírání obálek-VŘ na pronájem hospody
9. Informace o vysokorychlostní trati
10. Diskuse
11. Závěr
Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Róberta Jankovýcha a pana Františka Maxiána.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z12/2019/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelem zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Róberta Jankovýcha a pana
Františka Maxiána.
a) Projednání a schválení programu 12. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání. K návrhu programu
vznesla ještě návrh na doplnění programu o bod č. 10. Projednání a schválení
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
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Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z12/2019/2: Zastupitelstvo schválilo doplněný program 12. zasedání
zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 11. zasedání zastupitelstva ze dne 29. října 2019
Starostka shrnula usnesení 11. zasedání zastupitelstva ze dne 29. října 2019.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání a schválení Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací
Starostka seznámila zastupitelstvo s nutností odkládat částku na případné opravy a
obnovy vodovodů a kanalizací. Tato částka byla vypočítána v optimální výši
390.000,- Kč za rok, minimálně však ve výši 300.000,- Kč za rok. Každý rok by se
tyto peníze měly odkládat na samostatný účet. Návrh schválit v letošním roce
nejnižší variantu ve výši 300.000,- Kč.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z12/2019/3: Zastupitelstvo schválilo plán financování a obnovy
vodovodů a kanalizací na roky 2019 až 2023 ve výši 300.000,- Kč.
Ad 4)
Projednání a schválení výše vodného na rok 2020
Výše vodného navazuje na plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací dle
předchozího bodu. Návrh navýšit od 1. 1. 2020 na částku 45,91 Kč včetně DPH a od
1. 5. 2020 na částku 43,91 Kč včetně DPH (důvodem je snížení výše DPH od
1. 5. 2020).
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z12/2019/4: Zastupitelstvo obce schválilo výši vodného od 1.1.2020 na
částku 45,91,- Kč včetně DPH a od 1. 5. 2020 ve výši 43,91,- Kč včetně DPH.

Ad 5)
Projednání a schválení výše stočného na rok 2020
Analogicky jako předchozí bod jednání. Celkové náklady za provoz ČOV jsou
490.750,- Kč řočně, příjem ze stočného je 477.405,- Kč. Cena za stočné je nyní 35,Kč včetně DPH, plán je zvýšit na 40,- Kč bez DPH a pro osoby, kteří používají
přečerpávačky ve výši 35,- Kč bez DPH.
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Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z12/2019/5: Zastupitelstvo obce schválilo výši stočného na rok 2020 ve
výši 40,- Kč bez DPH a pro občany, kteří používají přečerpávačky ve výši 35,- Kč
bez DPH.
Ad 6)
Projednání a schválení dodatku smlouvy s Vodárenská a.s. za provoz ČOV
na rok 2020
Příští rok se bude navyšovat částka za provoz ČOV z nynějších 350.750,- Kč
ročně na 371.360,- Kč.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z12/2019/6: Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy
s Vodárenskou a.s. na provoz ČOV na rok 2020 ve výši 371.360,- Kč.
Ad 7)
Projednání a schválení ceníku Dětské skupině Popovice
a) PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA
2 dny v týdnu 500,- Kč/měsíc
3 dny v týdnu 750,- Kč/měsíc
4 dny v týdnu 1.000,- Kč/měsíc
5 dní v týdnu 1.200,- Kč/měsíc
b) NEPRAVIDELNÁ DOCHÁZKA
(dle kapacitních možností) 100,- Kč/den
K ceně je připočítáváno stravné 80,- Kč/den (oběd 50,- Kč, svačina 15,- Kč) dle
skutečnosti.
V současné době jsou přihlášeny 4 děti na plný úvazek plus další 2 děti se nahlásili.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

1 (Jiří Bednář)

Usnesení č. Z12/2019/7: Zastupitelstvo obce schválilo ceník Dětské skupiny
Popovice
Ad 8)
Otevírání obálek - VŘ na pronájem hospody
Nejsou žádné nabídky na pronájem hospody.
Navrhujeme prodloužit termín do 30. 11. 2019 s tím, že bude tato nabídka
zveřejněna i na serverech mimo Popovice.
Diskuze pana Brůžka, jakožto kapitána šipkařského klubu, zda bude zajištěn pro
šipkaře od 1. 2. 2020 provoz pro ně a co je obec pro to schopna zajistit
v případě zavření hospody.
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Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z12/2019/8: Zastupitelstvo obce schválilo prodloužit termín pro
výběrové řízení na pronájem hospody do 30. 11. 2019.
Ad 9) Informace o vysokorychlostní trati
Přes Popovice je plánovaná vysokorychlostní trať Praha-Brno-Ostrava a BrnoBřeclav. Trať bude v koridoru mezi aktuálním nástupištěm z Brna a dálnicí. Plán
je do roku 2025 dostat stavební povolení a do roku 2030 dokončit stavbu.
Stávající trať zůstane.
Ad 10) Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
JMK schválil dotaci ve výši 998.800,- Kč na rekonstrukci ČOV.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z12/2019/9: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 998.800,- Kč.

Ad 11) Diskuse
Sběr šrotu letos zatím neproběhl, protože na jaře tohoto roku do kontejneru na šrot
lidé házeli bioodpad a pak pneumatiky, obec za něj pak platila jako za nebezpečný
odpad.
Výkop u Mikšů nebyl řádně označen a lidé o tom nebyli informováni. Povolení měli,
ale neměli označení značkami. V současné době se to navíc propadá a nebylo to
řádně zpevněno.
Školní autobus do Rajhradu se rušit nebude, jedná se o desinformaci.
Ad 12) Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 19. listopadu 2019
Ověřovatelé zápisu: Róbert Jankových
František Maxián
….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy: - Prezenční listina zastupitelů
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…......................

