ZÁPIS 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 11. srpna 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 František Maxián.
Omluven: 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 4. srpna 2021. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 23. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva ze dne 23. června 2021
3. Projednání a schválení výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor na budovu č.p.
12 s SK Popovice ke dni 30. 9. 2021
4. Vyhlášení VŘ na pronájem budovy č.p. 12
5. Schválení přijmutí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
6. Vyhlášení VŘ na rekonstrukci veřejného osvětlení
7. Diskuze
8. Závěr
Ad 1)
a) Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatelku paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Róberta Jankovýcha a paní Evu Hrudovou.
Hlasování Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z23/2021/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Róberta Jankovýcha a paní Evu
Hrudovou.
b) Projednání a schválení programu 23. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání, k němuž navrhla
doplnění o jeden bod – bod č. 7) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem.
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Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z23/2021/2: Zastupitelstvo schválilo doplněný program 23. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva ze dne 23. června 2021
Starostka shrnula usnesení 22. zasedání zastupitelstva ze dne 23. června 2021.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3) Projednání a schválení výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor na
budovu č.p. 12 s SK Popovice ke dni 30. 9. 2021
Vzhledem k tomu, že SK Popovice nemá zájem o provoz místní hospody, byla
předložena dohoda o ukončení pronájmu hospody ke dni 30.9.2021.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z23/2021/3: Zastupitelstvo schválilo ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor na budovu č.p. 12 s SK Popovice ke dni 30.9.2021.
Ad 4) Vyhlášení VŘ na pronájem budovy č.p. 12
Výběrové řízení bude mít stejné podmínky jako při minulém výběrovém řízení.
Minimální výše nájemného - není stanovena.
Pořádání obecních akcí a veřejných jednání zastupitelstva v sále hospody.
Kritérium výběru bude podle předložených podnikatelských záměrů. Výběrové řízení
bude ukončeno 13.9.2021 v 20:00 hod.
Hlasování Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z23/2021/4: Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na
pronájem budovy č.p. 12

Ad 5)
Schválení přijetí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
V minulosti se již schvalovalo podání žádosti na výběrové řízení. Všechna bodová
ohodnocení jsme splnili a byla nám poskytnuta dotace ve výši 2.850.000,- Kč na
rekonstrukci veřejného osvětlení (95% celkové ceny).
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z23/2021/5: Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na rekonstrukci
veřejného osvětlení.
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Ad 6)
Vyhlášení VŘ na rekonstrukci veřejného osvětlení
Byla zpracována studie na rekonstrukci veřejného osvětlení od nádraží po kapličku –
v rámci studie byly řešeny kabelové rozvody VO, stožáry včetně svítidel,
rozpojovací skříň veřejného osvětlení a elektroměrový rozvaděč.
Součástí studie není veřejné osvětlení vedlejších ulic.
Maximální výška dotace byla 3 miliony korun. Proto se bude rekonstruovat pouze
veřejné osvětlení u hlavní silnice.
Projekt musí být ukončen nejpozději do 30.6.2023.
Firma musí splnit základní kritéria dle podmínek ve výběrovém řízení.
Kritériem bude nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídky je do 13.9.2021.
Jedná se o zakázku malého rozsahu, lze tedy oslovit 3 společnosti, ale může se
přihlásit kdokoliv.
Hlasování Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z23/2021/6: Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na
rekonstrukci veřejného osvětlení.
Ad 7) Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
s Jihomoravským krajem
Jedná se o rozšíření stávajícího veřejného osvětlení na mostě, v rámci něhož bude
realizována stavba kabelového vedení veřejného osvětlení a čtyř sloupů veřejného
osvětlení na části pozemku ve vlastnictví obce. Po pozemku JMK vede osvětlení asi
70 metrů.
Je to nutná podmínka pro vydání stavebního povolení. Bude se tedy vyřizovat
stavební povolení a vybudování tohoto osvětlení není součástí předchozího
výběrového řízení.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z23/2021/7 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem.
Ad 8) Diskuze
Nové osvětlení se zřejmě nestihne vyměnit do této zimy. Předpokládaná doba
rekonstrukce celého osvětlení bude 4 až 6 měsíců.
Ad 9) Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast a popřála hezký zbytek prázdnin.
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 19.45 hod.
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Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 11. srpna 2021
Ověřovatelé zápisu: Róbert Jankových
Eva Hrudová
….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
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…......................

