ZÁPIS 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 29. října 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 a Petr Havlík.
Omluveni Jiří Bednář, 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 22. října 2019. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 11. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva ze dne 23. září 2019
3. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Hrušovany u Brna
4. Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele místní hospody
5. Projednání vystoupení ze Svazu měst a obcí
6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
7. Zpráva finančního výboru
8. Informace k sauně
9. Diskuse
10. Závěr
Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 11. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Petra Havlíka a paní Evu Hrudovou.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z11/2019/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelem zápisu paní Michaelu
Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Petra Havlíka a paní Evu Hrudovou.
a) Projednání a schválení programu 11. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

1

Usnesení č. Z11/2019/2: Zastupitelstvo schválilo program 11. zasedání
zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 10. zasedání zastupitelstva ze dne 23. září 2019
Starostka shrnula usnesení 10. zasedání zastupitelstva ze dne 23. září 2019.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Hrušovany u Brna
Starostka seznámila zastupitelstvo, že předmětem této smlouvy je zabezpečení výkonu
úkolů Obecní policie obce Hrušovany u Brna i na území obce Popovice, a to výhradně
a pouze na úseku správy databáze záznamů kamerového systému, instalovaného na
veřejných prostranstvích obce Popovice. Záznamy kamer podléhají ochraně osobních
údajů a obec Popovice nemá oprávnění do záznamů zasahovat. Za výkon úkolů náleží
obci Hrušovany u Brna paušální částka ve výší 6.000,- Kč za každý započatý
kalendářní rok.
Hlasování Pro: 5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z11/2019/3: Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s
obcí Hrušovany u Brna.
Ad 4)
Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele místní hospody
Starostka seznámila přítomné, že současný provozovatel hospody, pan Michal Fiala
dal výpověď z nájemní smlouvy. Dle smlouvy končí k 31.1.2020. Od 1.2.2020 je
potřeba vypsat nové výběrové řízení. Jedna z podmínek bude možnost pořádat obecní
obce a umožnit jednání zastupitelstva v sále. Současné nájemné 3.000,- Kč za měsíc +
energie. Výše nájemného bude vyhlášena na částku 4.000 Kč za měsíc + energie.
Hlasování Pro: 5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z11/2019/4: Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení výběrového řízení na
provozovatele místní hospody
Ad 5)
Projednání vystoupení ze Svazu měst a obcí
Starostka navrhuje vystoupení ze Svazu měst a obcí, neboť tato instituce obci nic
nepřináší.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. Z11/2019/5: Zastupitelstvo obce schválilo vystoupení ze Svazu měst a
obcí.
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Ad 6)
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
Jedná se o zřízení věcného břemene pro stavbu Jiřího Kubíka na pozemek p.č.
320 k.ú Popovice u Rajhradu. Náhrada za zřízení věcného břemene je 8100,- Kč
bez DPH.
Hlasování Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z11/2019/6: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s.
Ad 7)
Zpráva finančního výboru
Starostka předala slovo paní Michaele Kubíkové, předsedkyni finančního výboru. Ta
informovala občany, že dne 7. října 2019 proběhlo zasedání finančního výboru, kde
byl kontrolován stav pokladny obce, proběhla kontrola plnění rozpočtu dle tříd k
31.8.2019 a dále kontrola ekonomické stránky provozování sauny.
Stav pokladny souhlasil.
K sauně byly poskytnuty doklady za měsíc leden 2019.
Celkový příjem byl ve výši 2.160,- Kč
Výdaje za pana Pokorného ve výši 2.080,- Kč
Spotřeba elektrické energie ve výši cca 1.440,- Kč.
Náklady za leden 2019 vychází v průměru na 200,- Kč za hodinu fungování
sauny.
Doporučení finančního výboru je tuto sezónu udělat analýzu každého měsíce –
srovnat příjmy a výdaje a upravit dle výsledku cenu za užívání sauny.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Ad 8)
Informace k sauně
Od 1.11.2019 bude cena za saunu ve výši 200 Kč za hodinu včetně DPH.
Ad 9)
Diskuse
Provádí se revize katastru nemovitostí. Katastr chce zjednodušit evidenci. Všichni
vlastníci, kteří mají nedostatky, budou od katastru nemovitostí obesláni. Na obecním
majetku zjistili, že nebyla zapsána stavba ČOV a dále není zapsán sál hospody.
Sirény nebude potřeba řešit.
Dětská skupina se již buduje, od listopadu bude vše přestavěno. Od ledna 2020 bude
dětská skupina fungovat.
Stavba ČOV probíhá bez problémů, běží dle harmonogramu.
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Žádost o veřejné osvětlení u mostu je v řešení.
Kritéria na hospodu nebudou pevně daná, bude vyhlášeno výběrové řízení do cca
17. listopadu 2019, na dalším zastupitelstvu rozhodneme, koho vybereme. Uchazeči
napíší svoji vizi, co chtějí v hospodě provozovat.
Žádost o vývoz kontejneru u rybníka.
Žádost p. Ruterleho o poděkování paní Jarmile Pokorné, která roznáší noviny na čas a
vše díky ní funguje.
Ad 10) Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 29. října 2019
Ověřovatelé zápisu: Petr Havlík
Eva Hrudová

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

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