ZÁPIS 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE,
konaného dne 28. ledna 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 20. ledna 2020. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 15. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva ze dne 20. prosince 2019
3. Projednání žádosti o poskytnutí souhlasu s uskutečněním svatebního obřadu
4. Projednání žádosti o pověření zastupitele Ing. Jiřího Bednáře k oddávání
5. Otvíraní nabídek na pronájem hospody
6. Výběr nájemce hospody
7. Diskuze
8. Závěr
Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Róberta Jankovýcha a paní Evu Hrudovou.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z15/2020/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Róberta Jankovýcha a paní Evu
Hrudovou.
a) Projednání a schválení programu 15. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání. K návrhu programu
byl vznesen jeden návrh na doplnění programu o bod č. 7 – Projednání
zmocnění p. Petra Pfeifera k jednání s městem Modřice o změně hranice
katastrálního území.
Hlasování Pro:

1

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z15/2020/2: Zastupitelstvo schválilo doplněný program 15. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 14. zasedání zastupitelstva ze dne 20. prosince 2019
Starostka shrnula usnesení 14. zasedání zastupitelstva ze dne 20. prosince 2019.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání žádosti o poskytnutí souhlasu s uskutečněním svatebního obřadu
Starostka seznámila zastupitelstvo s žádostí pana (pro účely zveřejnění jméno
v zápisu neuvedeno) o uskutečnění svatebního obřadu v k.ú. obce Popovice dne 13.
6. 2020, na pozemku p.č. 218 k.ú. Popovice u Rajhradu, tj. na hřišti.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z15/2020/3: Zastupitelstvo schválilo žádost pana (pro účely zveřejnění
jméno v zápisu neuvedeno) o uskutečnění svatebního obřadu dne 13. 6. 2020 na
pozemku p.č. 218 k.ú. Popovice u Rajhradu.
Ad 4)
Projednání žádosti o pověření zastupitele Ing. Jiřího Bednáře k oddávání
Pan (pro účely zveřejnění jméno v zápisu neuvedeno) v souvislosti s žádostí o konání
svatebního obřadu na hřišti v Popovicích rovněž požádal, aby ho oddal zastupitel Ing.
Jiří Bednář.
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

1 (Jiří Bednář)

Usnesení č. Z15/2020/4: Zastupitelstvo obce schválilo pověření zastupitele Ing.
Jiřího Bednáře k oddávání dne 13. 6. 2020.
Ad 5)
Otvíraní nabídek na pronájem hospody
Na pronájem hospody přišly dvě nabídky:
1. SK Popovice z.s.
Navrhované podmínky: minimální nájem, smlouvy na energie budou převedeny na
obec a budou se spolku přeúčtovávat, obec zprovozní přípojku na internet O2, obec
opraví pánské toalety, obec nechá vyrobit vývěsní štít.
2. Erik Kališ, Krkoškova 22a, Brno
Navrhované podmínky: provoz 4-5 dní v týdnu v zimě, v létě i více, měsíční nájem
ve výši 1.000,- Kč, zachování společenských a kulturních akcií jako doposud,
případně zavedení nových.
Dotazy pana Bednáře:
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- zda sportovní klub rozhodoval valnou hromadou o záměru provozovat hospodu,
- jak bude zajištěn personál pro provoz.
Reakce místopředsedy sportovního klubu:
- valná hromada se uskuteční v březnu,
- provoz bude zajištěn formou brigádníků a dále (pro účely zveřejnění jména v zápisu
neuvedeno). Brigádníci musí být starší 18 let, bude zde zavedeno EET, licence na
prodej alkoholu bude vyřízena, jako vedlejší činnost by byla dále vyžádána hostinská
činnost.
19:14 hod. vyhlášena přestávka v délce trvání 10 min.
19:28 hod. pokračováno v jednání zastupitelstva
Ad 6)
Výběr nájemce hospody
Zastupitelstvo projednalo nabídky na nájem hospody.
K navrhovaným podmínkám SK Popovice z.s. má obec výhrady: sportovní klub
předloží návrh požadovaného vývěsního štítu i s cenovou nabídkou, přepis energií na
obec odsouhlasen, nájem bude ve výši 120,- Kč za rok, energie budou přeúčtovávány
obcí sportovnímu klubu, toalety obec opraví a připojení k internetu se prověří.
Hlasování Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z15/2020/5: Zastupitelstvo pověřilo paní starostku Danielu Fialovou k
uzavření nájemní smlouvy na pronájem hospody na adrese Popovice 12 s SK
Popovice z.s.
Hlasování pro uzavření nájemní smlouvy s panem (pro účely zveřejnění jméno
v zápisu neuvedeno).
Hlasování Pro:

0

Proti:

1 (Kubíková)

Zdržel se:

6

Usnesení č. Z15/2020/6: Zastupitelstvo neschválilo nabídku pana (pro účely
zveřejnění jméno v zápisu neuvedeno)k uzavření nájemní smlouvy na pronájem
hospody Popovice 12.
Ad 7)
Projednání zmocnění p. (pro účely zveřejnění jméno v zápisu neuvedeno) k jednání
s městem Modřice o změně hranice katastrálního území
Již na minulém zasedání byla zamítnuta žádost pana (pro účely zveřejnění jméno
v zápisu neuvedeno) o změnu k.ú. Popovice u Rajhradu jeho pozemku p.č. 327/2 –
bylo mu nabídnuto, aby jednal o směně tohoto pozemku, nikoliv o změně
katastrálního území, tj. pouze převedení pozemku p.č. 327/2 do k.ú. Modřice.
(pro účely zveřejnění jméno v zápisu neuvedeno) podal žádost, kterým by ho
zastupitelstvo zmocnilo k jednání s obcí Modřice o změně hranice mezi obcí
Popovice a obcí Modřice v oblasti Bobrava, a to konkrétně, ne však výlučně, ohledně
převodu pozemků p.č. 373, 365 a 327/2 k.ú. Popovice u Rajhradu do obce Modřice.
Pozemky p.č. 373 a 365 nejsou ve vlastnictví obce Popovice ani (pro účely
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zveřejnění jméno v zápisu neuvedeno), tudíž OZ není oprávněno zmocňovat
k jednání o nich.
Hlasování Pro:
0
Proti: 4 (Fialová, Kubíková, Hrudová, Jankových)
Zdržel se: 3 (Havlík, Bednář, Maxián)
Usnesení č. Z15/2020/7: Zastupitelstvo zamítlo zmocnění (pro účely zveřejnění
jméno v zápisu neuvedeno) k jednání s městem Modřice o změně hranice
katastrálního území p.č. 373, 365 a 327/2 k. ú . Popovice u Rajhradu.
Ad 8)
Diskuze
Dotaz k situaci s územním plánem – bude se přijímat, co se již schválilo,
připomínkovat, požadavky občanů budou zapracovány – kvůli tangentě se zachoval
původní plán, jen se vytvořilo ochranné pásmo kvůli tangentě. Tangenta je platná a je
v „ZURCE“ (Zásady územního rozvoje). Zapracujeme nové žádosti a poté požádáme
o zapracování.
Studie, kterou kdysi obec nechala vypracovat, bude podkladem pro vytvoření nového
územního plánu, ale nikoliv v plné výši. Bude veřejné projednání nového územního
plánu.
Solení chodníku dne 27.1.2020 objednávala paní starostka, od 3 hod do 7 hod. ráno.
Traktor John Deer obec stále vlastní, nemá ale vybavení na zimní údržbu. Traktor byl
pořízen bez předního a zadního závěsu a přední a zadní hydrauliky. Dovybavení
těmito náležitostmi a pořízení příslušenství pro zimní údržbu by vyžadovalo další
náklady ve výši cca 200 tis. Kč, (kvalifikovaný odhad dle obchodního zástupce firmy
John Deer).
Ad 9)
Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva a poděkovala občanům za účast.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 28. ledna 2020
Ověřovatelé zápisu: Róbert Jankových
Eva Hrudová
….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
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…......................
…......................

