ZÁPIS 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE,
konaného dne 23. září 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, Petr Havlík 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 16. září 2020. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 17. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva ze dne 24. června 2020
3. Vyhlášení VŘ na zhotovitele nového územního plánu
4. Projednání rozpočtového opatření 5/2020, 6/2020
5. Projednání prodeje obecního majetku
6. Opatření COVID
7. Diskuze
8. Závěr

Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pan Róbert Jankových a pan František Maxián.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z17/2020/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Róberta Jankovýcha a pana
Františka Maxiána.
a) Projednání a schválení programu 17. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání. K návrhu programu
nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění programu zasedání.
Hlasování Pro:

1

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z17/2020/2: Zastupitelstvo schválilo program 17. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 16. zasedání zastupitelstva ze dne 24. června 2020
Starostka shrnula usnesení 16. zasedání zastupitelstva ze dne 24. června 2020
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Vyhlášení VŘ na zhotovitele nového územního plánu
Je nutno najít projektanta, který vyhotoví územní plán – předpokládaná cena je od
350.000,- Kč a výše – jedná se tedy o VŘ malého rozsahu. Výběrové řízení by
probíhalo přímo na základě oslovení několika projektantů (alespoň 3). Rozhodující
kritérium by byla cena.
Návrh je také na oslovení firmy, která si veřejnou zakázku přímo zhotoví.
Do příštího zasedání bude vypracován návrh na veřejnou zakázku a následně o něm
bude hlasováno.
Ad 4)
Projednání rozpočtového opatření 5/2020, 6/2020
Rozpočtové opatření za červenec a za srpen – navýšení o 1.293000,- Kč za čističku
(navýšeno pouze v rozpočtu). Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na úřední desce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ad 5)
Projednání prodeje obecního majetku
Chladící vitrína JUKA HAWANA byla pořízena v roce 2014 do obchodu –
pořizovací cena byla 62.142,- Kč, zůstatková hodnota nyní je 45.282,- Kč ( z důvodu
toho, že má životnost 20 let, ale odpisová hodnota pouze 5 let) .
Návrh na odkup za minimální kupní cenu 10.000,- Kč.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z17/2020/3: Zastupitelstvo obce schválilo prodej chladící vitríny JUKA
HAWANA za minimální cenu 10.000,- Kč.

Ad 6)
Opatření COVID
Z důvodu narůstajících opatření kvůli nemoci COVID 19 budou zrušeny akce
v následujícím období – tj. hody, akce pro seniory, dětský karneval, dílnička pro děti.
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Pakliže by se situace zlepšila bude následně rozhodnuto o jejich případném
přesunutí. Jediná akce, která nebude zrušena je akce rozsvěcování stromečku.
Situace bude řešena operativně.
Ad 7) Diskuze
Den otevřených dveří na ČOV je ve čtvrtek 24.9.2020 – při vstupu dovnitř bude
potřeba podepsat proškolení a mít roušku. K 31.8.2020 byla čistička převzata.
Nedošlo k žádnému navýšení ceny. Od 1.9.2020 do 31.9.2021 je zkušební provoz.
Do konce roku budeme řešit způsob provozování ČOV.
Dotaz na jižní tangentu – ŘSD musí nyní vyřešit studie a připomínky – zejména
rozptylovou a hlukovou studii. Územní plán musí být zpracovaný do konce roku
2022 – JMK si vymezí plochu pro vedení jižní tangenty, pakliže do konce příštího
roku nestane nějaká změna. Varianta s dokončením územního plánu na později než
konec roku 2022.
Přemostění trati a osvětlení. Osvětlení je v řešení – musí se udělat celá kompletní
projektová dokumentace a rozšířit sítě. Jsou společnosti, které mají zájem udělat
nové osvětlení. Je potřeba udělat revizi osvětlení a poté se bude řešit co všechno se
musí udělat nové. Potřebujeme firmu, která bude dělat nejen opravu, ale i údržbu a
pravidelné revize. Možnost požádat o dotaci.
Jedna tvárnice je u mostu zničená.
Vyvezení BIO kontejneru u rybníku – je plný. Od neděle je objednáno jeho vyvezení.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude v říjnu.
Internet optické kabely – firma Cemotel – byla vyzvána od starostky, aby do
31.8.2020 dala kabely do pořádku. Ale je to akce společnosti Cemotel nikoliv obce
Popovice.
Tráva – aby nezůstávala na chodníku a nesekalo se v neděli. Pokud chceme dát do
vyhlášky zákaz sečení v neděli, muselo by se pokutovat.
Obecní chodník u Urbánkových v horní části obce je zničen.
Čekárna zastávky na autobus není zatím v řešení. Malá čekárna je minimálně
200.000 Kč. Počítá se s tím v plánu rozvoje.

Ad 8)
Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva a poděkovala občanům za účast.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 23. září 2020
Ověřovatelé zápisu: František Maxián
Róbert Jankových
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…......................
…......................

….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
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