ZÁPIS 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 22. září 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, Eva
Hrudová, Michaela Kubíková, Róbert Jankových, Jiří Bednář a Petr Havlík
Omluven: 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 15. září 2021. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 24. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení ze 23. zasedání zastupitelstva ze dne 11. srpna 2021
3. Projednání nabídek na rekonstrukci veřejného osvětlení
4. Schválení uzavření smlouvy na rekonstrukci veřejného osvětlení
5. Projednání nabídek na pronájem hospody, Popovice 12
6. Schválení uzavření smlouvy na pronájem hospody, Popovice 12
7. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci Kabina 2021
8. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na vybudování workoutového hřiště
9. Schválení podání ústavní stížnosti
10. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s
GasNet s.r.o.
11. Projednání žádosti o součinnost
12. Projednání rozpočtových opatření 4, 5/2021
13. Zpráva kontrolního výboru
14. Schválení vyřazení majetku
15. Diskuze
16. Závěr
Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatelku paní Michaelu Kubíkovou.
Navrhuje ověřovatele zápisu pana Petra Havlíka a pan Jiřího Bednáře.
Hlasování Pro: 6
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z24/2021/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Petra Havlíka a pana Jiřího
Bednáře.
a) Projednání a schválení programu 24. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání. K návrhu programu
nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění programu zasedání.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z24/2021/2: Zastupitelstvo schválilo program 24. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva ze dne 11. srpna 2021
Starostka shrnula usnesení 23. zasedání zastupitelstva ze dne 11. června 2021.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3) Projednání nabídek na rekonstrukci veřejného osvětlení
Bylo osloveno celkem 7 společností.
Do výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení byly v termínu podány 4
nabídky:
-

E.ON Energie, a.s. – 2.627.251,68,- Kč včetně DPH
LUMI, s.r.o. – 2.499.660,43,- Kč včetně DPH
MORAVEC A PRÝMA, v.o.s. – 3.588.810,89,- Kč včetně DPH
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – 3.055.993,05,- Kč včetně DPH

Ad 4) Schválení uzavření smlouvy na rekonstrukci veřejného osvětlení
Návrh na schválení nejnižší nabídky od společnosti LUMI, s.r.o.
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z24/2021/3: Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na rekonstrukci
veřejného osvětlení se společností LUMI, s.r.o. za částku 2.499.660,43,- Kč včetně
DPH
Ad 5)
Projednání nabídek na pronájem hospody, Popovice 12
Na pronájem hospody v Popovicích přišla pouze jedna nabídka od pana Petra
Černého z Malešovic 217. Pan Černý má patnáctiletou zkušenost s provozem
restauračního zařízení. V Popovicích žije jeho dcera s rodinou. Má zájem pořádat
akce pro občany. Uvítal by, aby podmínky pro nájem byly stejné jako u předchozích
provozovatelů – nájem 120 Kč za rok plus platba veškerých energií.
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Ad 6)
Schválení uzavření smlouvy na pronájem hospody, Popovice 12
Vzhledem k tomu, že byla podána pouze jedna nabídka na pronájem hospody,
navrhuje se její schválení.
Hlasování Pro:

6 Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z24/2021/4: Zastupitelstvo schválilo uzavření nájemní smlouvy na
hospodu s panem Petrem Černým z Malešovic.
Ad 7) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci Kabina 2021
Je to dotace pro obce do 3000 obyvatel. Je velká pravděpodobnost , že dotaci
dostanou všechny obce, které si požádají a splní podmínky. Maximální výše dotace
je 800.000,- Kč, cena za rekonstrukci musí být max do 1 milionu Kč.
Návrh je využít tuto dotaci na rekonstrukci tenisových kurtů, o což sportovní klub již
v minulosti zažádal. Termín pro podání dotace je do 30. září 2021.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z24/2021/5 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci Kabina
2021.
Ad 8) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na vybudování workoutového
hřiště
Žádost byla podávána již v loňském roce, dotace nebyla získána. Vzhledem k tomu,
že bude vypsána nová dotace na sportoviště od Ministerstva pro místní rozvoj, je
možné opětovně o tuto dotaci zažádat. Jednalo by se o vybudování workoutového
hřiště – dotace je do maximální částky 300.000,- Kč. Dotace je poskytována do
maximální výše 80 %. Hřiště by bylo v parku u rybníka.
Hlasování Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z24/2021/6 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na
vybudování workoutového hřiště.
Ad 9) Schválení podání ústavní stížnosti
S ohledem na neúspěšný výsledek Rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12.
2020 č. j. 63 A 13/2018-152 a neúspěšný výsledek rozsudku Nejvyššího správního
soudu ze dne 10. 6. 2021 č. j. 7 As 20/2021-72, kterým byla zamítnuta žádost o
zastavení výstavby jižní tangenty, byla ze strany advokátní kanceláře podána
poslední možná obrana v podobě Ústavní stížnosti na Ústavní soud. Je potřeba
zastupitelstvo požádat o schválení této ústavní stížnosti.
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Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z24/2021/7 Zastupitelstvo schvaluje podání ústavní stížnosti ze dne
16. 8. 2021 proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2021 č. j. 7 As
20/2021-72 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2020 č. j. 63 A
13/2018-152.
Ad 10) Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s
GasNet s.r.o.
Jedná se o stavbu na pozemku p.č. 129 k.ú. Popovice u Rajhradu - bývalého domu
č.p. 6 – žádá se o přeložku plynu – částka 500,- Kč bez DPH.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z24/2021/8 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s GasNet s.r.o.
Ad 11) Projednání žádosti o součinnost
Byla opětovně podána žádost od obyvatel Bobravy o součinnost ve věci příjezdové
cesty k rodinným domům na Bobravě – účelem žádosti je, aby obec Popovice
předala svůj pozemek do k.ú. Modřice.- jedná se o pozemek p.č. 365 k.ú. Popovice u
Rajhradu. Příjezd se týká pozemků 2121/3, 2314, 2315, 2316. I samo město Modřice
k tomu má názor, že nebude žádat o žádné převody. Jediná nemovitost, které se to
týká má platné kolaudační rozhodnutí a příjezd k domu není jakkoliv ohrožen.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z24/2021/9 Zastupitelstvo neschválilo převod parcely p.č. 365 k.ú.
Popovice u Rajhradu do k.ú. Modřice.
Ad 12) Projednání rozpočtových opatření 4, 5/2021
Starostka projednala jednotlivá rozpočtová opatření.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Ad 13) Zpráva kontrolního výboru
Starostka předala slovo předsedovi kontrolního výboru panu Róbertovi
Jankovýchovi.
Schůze kontrolního výboru byla konána 6.9.2021 a kontrolovala se plnění usnesení
Zastupitelstva obce Popovice např. :
- Financování Linky bezpečí – částka byla řádně zaslána
- Financování sociálních služeb v rámci dotačního programu ,,Podpora základních
činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města
Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2021
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Vyřazení majetku - notebook HP pořízený v roce 2019. Pojistným plněním byla
obci zaslána náhrada ve výši 8490,- Kč dne 18. 8. 2021 a dne 19. 8. 2021 byla dle
sdělení starostky obce do pokladny vložena částka v hotovosti ve výši 3000 Kč
- Kontrola vyhlášení výběrového řízení na pronájem hospody
- Kontrola vyhlášení výběrového řízení na veřejné osvětlení
Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.
-

Ad 14) Schválení vyřazení majetku
Návrh na vyřazení staré nefunkční lednice z kanceláře obecního úřadu roku 1999.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z24/2021/10 Zastupitelstvo schvaluje vyřazení lednice z majetku obce
Ad 15) Diskuze
Návrh, zda při rekonstrukci veřejného osvětlení bude možné využít výkopů pro
položení optických kabelů pro internet.
Návrh, zda obec může zařídit častější spoje vlaků – tato žádost byla již ze strany
obce podána, avšak neúspěšně. Pokud chceme více spojů, musí si to obec zaplatit.
Avšak jedná se o nemalé částky. Teď se platí na provoz spojů 50 Kč na obyvatele.
Obec při předání hospody kontroluje majetek, provádí se inventura, provádí se
odečty energií a předají se klíče.
Návrh na spravení cesty kolem trati do Rajhradu. Nejedná se o cestu, která je
zkolaudovaná. Jde pouze o polní cestu. Návrh na opravu je z Rajhradu na příští rok.
Ad 16) Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast a ukončila zasedání Zastupitelstva ve 20:03
hod.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 22. září 2021
Ověřovatelé zápisu: Petr Havlík
Jiří Bednář
….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
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…......................
…......................

