ZÁPIS 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE,
konaného dne 25. listopadu 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.
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 19. listopadu 2020.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 18. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva ze dne 23. září 2020
3. Vyhlášení VŘ na zhotovitele nového územního plánu
4. Projednání rozpočtového opatření 6/2020
5. Projednání a schválení Návrhu rozpočtu obce Popovice na rok 2021
6. Projednání a schválení Návrhu rozpočtového výhledu obce Popovice na rok 2022-2025
7. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj
8. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci IROP-veřejné osvětlení
9. Schválení výše roční úhrady za provoz kamerového systému Městské policii
Hrušovany u Brna
10. Zpráva finančního výboru
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Projednání nabídek na prodej obecního majetku-chladící vitrína
13. Vydání pokynu k provedení inventarizace majetku obce Popovice za rok 2020
14. Jmenování inventarizační komise
15. Žádost o odkup pozemků
16. Diskuze
17. Závěr
Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu paní Evu Hrudovou a pana Petra Havlíka.
Hlasování Pro:

1

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z18/2020/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu paní Evu Hrudovou a pana Petra
Havlíka.
a) Projednání a schválení programu 18. 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. Z18/2020/2: Zastupitelstvo schválilo program 18. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 17. zasedání zastupitelstva ze dne 23. září 2020
Starostka shrnula usnesení 17. zasedání zastupitelstva ze dne 23. září 2020
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Vyhlášení VŘ na zhotovitele nového územního plánu
Starostka seznámila přítomné s návrhem na veřejnou zakázku malého rozsahu
přímým oslovením min. třech dodavatelů, o kterých má zadavatel věrohodné
informace, že jsou z hlediska své odbornosti a zkušeností schopni řádně, kvalitně a
včas zajistit plnění předmětu zakázky, tak aby byl nový územní plán přijat do konce
roku 2022. Předběžně bylo osloveno 5 projektantů. Všichni kromě jednoho měli
zájem. Bude jim poslán odkaz a mohou se přihlásit do VŘ.
Lhůta pro podání nabídek bude do 11. ledna 2021. Komise se sejde 13. ledna 2021.
Vše bude detailně zveřejněno na úřední desce obce.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z18/2020/3: Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele nového územního plánu obce Popovice.
V 19:11 hod se připojil zastupitel František Maxián
Ad 4)
Projednání rozpočtového opatření 6/2020
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2020. Došlo k navýšení
příjmů na dětskou skupinu a došlo k zvýšení výdajů na ČOV.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ad 5)
Projednání a schválení Návrhu rozpočtu obce Popovice na rok 2021
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Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu obce Popovice na rok 2021.
Položky jsou stejné jako v loňském roce. Změna je v ponížení položky na ČOV
z důvodu ukončené modernizace a je zde plánováno s vyšší investici na rekonstrukci
veřejného osvětlení.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z18/2020/4: Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu obce
Popovice na rok 2021.

Ad 6)
Projednání a schválení Návrhu rozpočtového výhledu obce Popovice na roky
2022-2026
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu obce Popovice na
roky 2022-2026
Obec Popovice poskytla v roce 2009 manželům Kroupovým bezúročnou půjčku ve
výši 250.000,- Kč, půjčka je splácena měsíčně, výše měsíční splátky činí 1.400,- Kč,
poslední splátka bude v roce 2024 v měsíci květnu ve výši 800,- Kč.
V roce 2018 byl zakoupen traktor na údržbu veřejné zeleně, který je financován z
úvěru. Výše úvěru činí 404.634,- Kč. Poslední splátka červen 2022.
V roce 2019 byla obci Popovice schválena dotace na zřízení a provoz Dětské
skupiny na období 7/2019-6/2022.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z18/2020/5: Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtového výhledu
obce Popovice na roky 2022-2026.

Ad 7)
Projednání a schválení podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj
Starostka seznámila přítomné s vyhlášenou dotací č. DT117d8210H podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku ve výši 80%. Sportovní
klub požádal o pomoc při rekonstrukci hřiště. Maximální výše dotace 2.000.000,Kč, termín pro přihlášení do 21.12.2020.
Podala by se žádost na rekonstrukci tenisových kurtů cca ve výši 900.000,- Kč a dále
o vybudování workoutového sportoviště cca ve výši 300.000,- Kč včetně DPH a
montáže.
Se zpracováním žádosti by pomohla obci paní Mazuchová.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z18/2020/6: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na
MMR pod č. DT117d8210H podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku, název projektu Výměna povrchu tenisového kurtu, vybudování
workoutového hřiště.
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Ad 8)
Projednání a schválení podání žádosti o dotaci IROP-veřejné osvětlení
Starostka seznámila přítomné s vyhlášenou dotací IROP na zvyšování bezpečnosti ve
výši 95%, maximálně výše dotace je 3.000.000,- Kč. Lze žádat i veřejné osvětlení.
Revize veřejného osvětlení ukázala, že osvětlení v naší obci je nevyhovující a
neodpovídající platným normám.
Základní problém je v tom, že stožáry jsou úzké, dráty nejsou správně zapojené a
jakmile kondenzuje voda během chladnějšího počasí světla přestanou svítit.
Šlo by rovněž zahrnout i osvětlení u mostu a dále zastávka pro autobus.
Žádost bude podána do března 2021 a může si ji obec podat sama. Kompletní nové
osvětlení by odhadem stálo 5,5 mil bez DPH.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z18/2020/7: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na
IROP - veřejné osvětlení.
Ad 9)
Schválení výše roční úhrady za provoz kamerového systému MP Hrušovany u
Brna.
Za provoz kamerového systému platí obec Popovice dle veřejnoprávní smlouvy
částku 6.000,- Kč za rok, nyní dojde ke snížení na 4.000,- Kč (neboť ke schválení
smlouvy došlo až od května 2020).
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z18/2020/8: Zastupitelstvo obce schválilo výši roční úhrady za provoz
kamerového systému MP Hrušovany u Brna na částku 4.000,- Kč.

Ad 10)
Zpráva finančního výboru
Starostka předala slovo předsedkyni finančního výboru paní Michaele Kubíkové.
Předsedkyně finančního výboru shrnula obsah dvou zasedání finančního výboru
konaných ve dnech 13. května 2020 a 30. září 2020.
Programem jednání byly kontrola plnění rozpočtových opatření č. 08/2019 až
11/2019 – při nich nebyly shledány žádné závady ani nedostatky.
Dále byla provedena kontrola fakturací a provedených prací za modernizaci ČOV –
vykázaný účetní zůstatek souhlasil v soupisu prací a dodávek. Dle smlouvy o dílo
mělo být celkově vyfakturováno 25.605.563,76,- Kč. Do 30.9.2020 bylo celkem
vyfakturováno 25.430.563,-76 Kč. Zbývající zůstatek ve výši 175.000,- Kč bude
vyfakturován po zkušebním provozu do 31.8.2021.

4

Provedena byla rovněž kontrola stavu pokladny k datu 30. září 2020 – ve výši 6.187,Kč
Finanční výbor neshledal žádná pochybení.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Ad 11)
Zpráva kontrolního výboru
Starostka předala slovo předsedovi kontrolního výboru panu Róbertovi Jankových.
Kontrolní výbor doporučuje dokončit elektronickou evidenci veškeré dokumentace
týkající se projektu stavby zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice. Navrhuje
připravit a realizovat minimálně 2 investiční akce do konce tohoto volebního období:
„Vybudování dodatečného osvětlení mostu a chodníků u nádraží“ a „Vybudování
kamerového systému pro čističku a přilehlou skládku“. Navrhuje připravit a
realizovat kromě probíhající opravy veřejného osvětlení i opravu propadlých a
poškozených chodníků.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Ad 12)
Projednání nabídek na prodej obecního majetku-chladící vitrína
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 obce byl zveřejněn na odkup za minimální kupní cenu 10.000,- Kč.
Přišly 3 nabídky – Masný krám výši 3.000,- Kč, pan Pavlík za částku 5.000,- Kč a
pan Matyáš za 10.000,- Kč.
Hlasování Pro: 7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z18/2020/9: Zastupitelstvo obce schválilo nabídku na prodej obecního
majetku – chladící vitríny za 10.000,- Kč včetně DPH zájemci panu Josefovi
Matyášovi.
Ad 13)
Vydání pokynu k provedení inventarizace majetku obce Popovice za rok 2020
Starostka vydala pokyn k provedení inventarizace majetku obce Popovice za rok
2020 v termínu od 15. 12. 2020 do 31. 1. 2021.
Ad 14)
Jmenování inventarizační komise
Starostka navrhuje jako inventarizační komisi – pana Róberta Jankových, Petra
Havlíka a paní Michaelu Kramplovou.
Hlasování Pro: 7

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z18/2020/10: Zastupitelstvo obce schvaluje navrženou inventarizační
komisi.
Ad 15)
Žádost o odkup pozemků
Obci byla doručena žádost pana Jiřího Kubíka na odkup pozemků nebo o případnou
směnu. Jedná se o odkup pozemků p.č. 333/41 o výměře 432 m2 a dále p.č. 333/42 o
výměře 283 m2 – vše v k.ú. Popovice u Rajhradu, druh pozemku orná půda.
Záměrem odkupu je zajištění přístupu k pozemkům p.č. 333/8 a p.č. 333/35 k.ú.
Popovice u Rajhradu, které má pan Kubík ve vlastnictví a není k nim zajištěn jiný
přístup.
Z velké části je to zarostlá mez a pro obec nemají žádný strategický význam.
Byl vznesen návrh paní Benešenové na směnu pozemku u vlakového nádraží, který
by mohl být použit do budoucna na vybudování stání vozidel pro méně pohyblivé
občany Popovic. Bude osloven projektant, který by se k tomuto návrhu obci vyjádřil.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

1 (Kubíková)

Usnesení č. Z18/2020/11: Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce Popovice na
odkup pozemků za minimální kupní cenu 200 Kč za m2.

Ad 16)
Diskuse
Nikdo nemá žádný dotaz do diskuze.
Ad 17)
Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva a poděkovala občanům za účast.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 25. listopadu 2020
Ověřovatelé zápisu: Eva Hrudová
Petr Havlík
….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
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…......................
…......................

