ZÁPIS 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 25. června 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, Michaela Kubíková, Petr Havlík, František Maxián a Jiří Bednář. Zastupitelstvo
bylo usnášeníschopné.
Omluven: Róbert Jankových
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 14. června 2019. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod:
a. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
b. Projednání a schválení programu 9. zasedání zastupitelstva
 Doplnění programu o bod č. 14 a bod č. 15:
14) Projedná darovací smlouvy s Oblastní charitou Rajhrad
15) Projednání schválení Přílohy č. 3 ke smlouvě č. 49/17
s KTS Ekologie s.r.o.
2. Kontrola plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva ze dne 20. května 2019
3. Projednání roční účetní závěrky obce Popovice za rok 2018
4. Projednání závěrečného účtu obce Popovice za rok 2018
5. Projednání zprávy auditora za rok 2018
6. Projednání nápravných opatření
7. Znovu projednání nabídek na prodej nepotřebného majetku
8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
9. Informace o Závěrečném účtu Mikroregionu Rajhradsko
10. Zvolení zástupce do KTS Ekologie s.r.o.
11. Projednání rozpočtových opatření 3/2019, 4/2019
12. Projednání záměru zřízení Dětské skupiny v Popovicích
13. Zpráva finančního výboru
14. Projedná darovací smlouvy s Oblastní charitou Rajhrad
15. Projednání schválení Přílohy č. 3 ke smlouvě č. 49/17 s KTS Ekologie s.r.o.
16. Diskuse
17. Závěr
Ad 1)
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Jiřího Bednáře a paní Evu Hrudovou.
Hlasování Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení: Zastupitelstvo určilo zapisovatelem zápisu paní Michaelu Kubíkovou
a ověřovateli zápisu pana Jiřího Bednáře a paní Evu Hrudovou.
b) Projednání a schválení programu 9. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání včetně doplněných
bodů programu. K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Program byl schválen všemi zastupiteli obce dle upraveného návrhu.
Hlasování Pro:

6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 9. zasedání Zastupitelstva obce
Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva ze dne 20. května 2019
Starostka shrnula usnesení 8. zasedání zastupitelstva ze dne 20. května 2019.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Projednání roční účetní závěrky obce Popovice za rok 2018
Starostka seznámila zastupitelstvo a veřejnost s účetní závěrkou, která byla vyvěšena
na úřední desce.
Hlasování Pro:

6

Proti:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo roční účetní závěrku obce Popovice za rok
2018.
Ad 4)
Projednání závěrečného účtu obce Popovice za rok 2018
Starostka seznámila zastupitelstvo se závěrečným účtem obce Popovice za rok 2018.
Příjmy obce rostou, v roce 2018 byly 5,2 milionů korun.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Popovice za rok
2018.
Ad 5)
Projednání zprávy auditora za rok 2018
Audit provedl Jihomoravský kraj na konci dubna 2019. Našel dvě chyby v účtování
týkající se nakoupeného traktoru – první v úpravách střednědobého rozpočtu a druhá
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ve špatném účtování úvěru. Chyby byly již napraveny. Zpráva auditu je vyvěšena na
úřední desce.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zprávu auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 s výhradou.

Ad 6)
Projednání nápravných opatření
Nápravná opatření souvisí s předchozím bodem programu. Obec přijala
systémová opatření tak, aby chyby byly odstraněny.
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo nápravná opatření na základě přezkumu
hospodaření.
Ad 7)
Znovu projednání nabídek na prodej nepotřebného majetku
Nejvyšší nabídka na prodej nepotřebného majetku zahradního traktoru zn.
Mountfield byla 6.000,- Kč od pana Antonína Procházky z Pístu. Tento však od své
nabídky odstoupil.
Druhá nejvyšší nabídka za 5.000,- Kč byla od pana Jiřího Bednáře, který rovněž od
této nabídky odstoupil.
Poslední nabídka za 2.500,- Kč je od pana Pavla Pokorného.
Hlasování Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo prodej nepotřebného majetku panu Pavlovi
Pokornému za částku 2.500,- Kč.
Ad 8)
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
Starostka seznámila přítomné, že se jedná o další věcné břemeno, tentokrát na
stavbu Kyjovská. Náhrada za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč bez DPH
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s. na akci Kyjovská.
Ad 9)
Informace o Závěrečném účtu Mikroregionu Rajhradsko
Starostka seznámila přítomné se závěrečným účtem Mikroregionu Rajhradsko.
Zprávy jsou zveřejněny na úřední desce.
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Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Rajhradsko.
Ad 10) Zvolení zástupce do KTS Ekologie s.r.o.
Starostka navrhla sebe, aby byla zvolena jako zástupce do KTS Ekologie s.r.o.
Hlasování Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Danielu Fialovou jako zástupce do
KTS Ekologie s.r.o.
Ad11) Projednání rozpočtových opatření 3/2019 a 4/2019
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 3/2019 a 4/2019, která
jsou rovněž zveřejněna na internetu.
Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření č. 3/2019 a č. 4/2019 na vědomí.
Ad 12) Projednání záměru zřízení Dětské skupiny v Popovicích
Z důvodu žádosti rodičů, aby byla vyřešena situace umístnění dětí do školek
v okolních obcích, vznikla nabídka na zřízení tzv. dětské skupiny pro maximálně 12
dětí. V současné době jsou poskytovány dotace pro zřízení dětských skupin a o tyto
dotace obec požádala. V červenci bude rozhodnuto o tom, zda nám tato dotace bude
poskytnuta. Průměrně se rodí v obci Popovice 4 děti ročně, proto by tato kapacita byla pro naše děti dostačující. Dětská skupina by mohla být zřízena v budově obecního
úřadu. Na jedno dítě je požadavek 3 m2 na spaní a hraní.
Hodnota staveních prací na rekonstrukci se bude odvíjet podle toho, co schválí hygiena, a co by bylo potřeba upravit, zejména se jedná o sociální zázemí oddělené pro
děti, personál dětské skupiny a personál obce. Provozování dětské skupiny by mohla
předběžně vést paní Panáčková, která má již několik dětských skupin „Panáčci“.
Obec jako žadatel o dotaci by si dokázala lépe administrovat náklady související
s rekonstrukcí a administrativou.
Pakliže by se záměr zřízení dětské skupina neuskutečnil, musel by spádovost dětí do
školek vyřešit Jihomoravský kraj. Nicméně pakliže by spádovost nařídil kraj direktivně např. Rajhradu, který se v současné době spádovosti brání, zejména s ohledem
na počet vlastních dětí, narušily by se vzájemné vztahy mezi obcemi.
Vybudovat školku přímo v obci je velmi nákladná investice, na kterou v současné
době obec nemá finanční prostředky. Náklady na provoz jsou rovněž vysoké pro tak
malou obec.
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr zřídit dětskou skupinu v případě
obdržení dotace z EU.
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Ad 13) Zpráva finančního výboru
Starostka předala slovo paní Michaele Kubíkové, předsedkyni finančního výboru.
Ta informovala přítomné, že dne 3. června 2019 proběhla schůze finančního výboru,
který kontroloval plnění rozpočtových opatření č. 02 až 08 z roku 2018, dále
kontroloval závěrečný účet za rok 2018 a kontroloval vyúčtování poskytnutých
individuálních dotací v roce 2018. Nebyly shledány žádné závady ani nedostatky.
V září bude probíhat další kontrola, která bude kontrolovat rozpočtová opatření
v roce 2019 a dále si finanční výbor vyžádal informace k provozování sauny.
Ad 14) Projednání darovací smlouvy s Oblastní charitou Rajhrad
Oblastní charita Rajhrad poslala novou smlouvu na poskytnutí daru ve výši
10.000 Kč. Jedná se o částku na zařízení hospice - na kyslíkový koncentrátor.
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu s Oblastní charitou
Rajhrad na poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč.
Ad 15) Projednání schválení Přílohy č. 3 ke smlouvě č. 49/17 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Popovice pro rok 2019 s KTS Ekologie
s.r.o.
Společnost KTS Ekologie s.r.o. zaslala přílohu, kde dojde k navýšení likvidace
plastového odpadu na částku 1.100,- Kč/ tunu a to od 1.7.2019.
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Přílohu č. 3 ke smlouvě č. 49/17 s KTS
Ekologie o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Popovice pro
rok 2019 o navýšení likvidace plastového odpadu na částku 1.100 Kč/ tunu od
1.7.2019.

Ad 16) Diskuse
Rekonstrukce ČOV začne již od 15. 7. 2019. Vedlejší bioskládka bude vyvezena 29.
6. 2019, od tohoto data občané již tuto skládku využívat nemohou. K dispozici mají
kontejner u rybníka.
Požadavek o rozšíření linky autobusu do Modřic. Modřice nemají problém s rozšířením linky. Linka by jezdila pouze ve dnech školního vyučování, avšak tyto linky by
musela zaplatit obec Popovice. Jednalo by se o částku 37.000,- Kč za rok. Nyní platíme 18.000 Kč Kordisu za rok.
Žádost o vybudování zastřešené zastávky v horní části obce.
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Nedošlo k vyvezení papíru u domů u biotopu.
Cesta vedoucí k lesu u biotopu je rozbitá a obrubníky jsou vyvráceny.
Žádost o posekání trávy na méně přístupných místech.
Ad 17) Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast a popřála jim hezké prázdniny.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 25. června 2019
Ověřovatelé zápisu: Jiří Bednář
Eva Hrudová

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

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