ZÁPIS 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
konaného dne 20. prosince 2019 v 18:00 hodin v sále hospody v Popovicích
Zasedání Zastupitelstva obce Popovice (dále jen “zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hod. starostkou obce paní Bc. Danielou Fialovou.
Přítomni na zasedání zastupitelstva byli následující zastupitelé: Daniela Fialová, Michaela
Kubíková, Petr Havlík a František Maxián.
Omluven: Jiří Bednář
Dočasně omluveni: Eva Hrudová a Róbert Jankových
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 13. prosince 2019.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 14. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva ze dne 3. prosince 2019
3. Schválení rozpočtu 2020
4. Schválení rozpočtového výhledu 2021-2025
5. Projednání a schválení dodatku smlouvy 49/17 s KTS Ekologie s.r.o.
6. Projednání žádostí o individuální dotace
7. Otevírání obálek - výběrové řízení na pronájem hospody
8. Projednání žádosti na změnu katastrálního území
9. Projednání a schválení příspěvku SDH Holasice na rok 2019
10. Projednání a schválení příspěvku na provoz Základní školy Rajhrad
11. Projednání a schválení dodatku č. 16 smlouvy o zavedení a následném vedení
majetkové a provozní evidence s VAS,a.s.
12. Projednání a schválení OZV 2/2019-o místním poplatku ze psů
13. Projednání a schválení vyřazení majetku z evidence
14. Mikroregion Rajhradsko
- projednání rozpočtu na rok 2020
- projednání rozpočtového výhledu 2021-2024
- schválení členských příspěvků na rok 2020
15. Projednání žádosti Sk Popovice na regeneraci sportoviště
16. Diskuze
17. Závěr
Ad 1)
Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu,
schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
Zastupitelstvo navrhuje jako zapisovatele paní Michaelu Kubíkovou.
Návrh na ověřovatele zápisu pana Františka Maxiána a pana Petra Havlíka.
Hlasování Pro:

1

4

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/1: Zastupitelstvo určilo zapisovatelem zápisu paní
Michaelu Kubíkovou a ověřovateli zápisu pana Petra Havlíka a pana Františka
Maxiána.
a) Projednání a schválení programu 14. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Hlasování Pro:

4

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/2: Zastupitelstvo schválilo program 14. zasedání
zastupitelstva obce Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení 13. zasedání zastupitelstva ze dne 3. prosince 2019
Starostka shrnula usnesení 13. zasedání zastupitelstva ze dne 3. prosince 2019.
Usnesení jsou průběžně plněna nebo jsou již splněna.
Ad 3)
Schválení rozpočtu na rok 2020
Starostka seznámila zastupitelstvo s plánem rozpočtu na rok 2020. Příjmy a
plánované výdaje se dostanou do schodku kvůli stavbě čističky. Tato ztráta bude
financována z úspory z minulých let.
Hlasování Pro: 4

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/3: Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2020.
Ad 4)
Schválení rozpočtového výhledu na roky 2021-2025
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2021 – 2025.
Výhled byl promítán na předchozím zastupitelstvu. Rozpočty jsou plánovány jako
vyrovnané.
Příchod 18:11 hod pan Róbert Jankových.
Hlasování Pro: 5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/4: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky
2021-2025.
Příchod 18:13 hod paní Eva Hrudová.
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Ad 5)
Projednání a schválení dodatku smlouvy 49/17 s KTS Ekologie s.r.o.
Dodatek mění paušální částku za odpad na jednoho občana na 146,- Kč za měsíc vč.
DPH a dále cena za 1 tunu komunálního odpadu na 1035,- Kč. Pro občany tyto
změny nemají žádný vliv, cena za odpad se zdražovat nebude.
Hlasování Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/5: Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy 49/17
s KTS Ekologie s.r.o.
Ad 6)
Projednání žádostí o individuální dotace
Byly předloženy tyto žádosti o dotace:
Žádost ve výši 5.000,- Kč od Českého svazu včelařů, z.s.,základní organizace
Rajhrad.
Žádost ve výši 35.000,- Kč od SK POPOVICE z.s.
Žádost ve výši 15.000,- Kč od Klubu otevřených dveří, z.s.
Žádost ve výši 32.000,- Kč od RYS Popovice z.s.
Žádost ve výši 25.000,- Kč od Mysliveckého spolku Rajhrad, Popovice, Holasice,
z.s.
Žádost ve výši 2.000,- Kč od Junák, český skaut, středisko Hrozen Židlochovice, z.s..
Se všemi částkami se již počítá v navrhovaném rozpočtu na rok 2020.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/6: Zastupitelstvo schválilo individuální dotace
v požadovaných částkách všem žadatelům - Mysliveckému spolku Rajhrad,
Popovice, Holasice, z.s., SK POPOVICE z.s., Českému svazu včelařů základní
organizaci Rajhrad, RYS Popovice z.s., Klubu otevřených dveří, z.s. a Junák,
českému skautu, středisko Hrozen Židlochovice, z.s..

Ad 7)
Otevírání obálek-VŘ na pronájem hospody
Nejsou žádné nabídky na pronájem hospody.
Návrh prodloužit termín do 20. ledna 2020.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/7: Zastupitelstvo schválilo prodloužení termínu výběrového
řízení na pronájem hospody do 20. ledna 2020.
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Ad 8)
Projednání žádosti na změnu katastrálního území
Byla podána žádost pana (pro účely zveřejnění jméno v zápisu neuvedeno) na
změnu katastrálního území jeho pozemku p.č. 327/2, k.ú. Popovice u Rajhradu
o výměře 1436 m2 – chtěl by tento pozemek přeřadit pod k.ú. Modřice.
Hlasování Pro:

0

Proti:

5

Zdržel se:

1 (Daniela Fialová)

Usnesení č. Z14/2019/8: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost pana (pro účely
zveřejnění jméno v zápisu neuvedeno) na změnu katastrálního území pozemku p.č.
327/2, k.ú. Popovice u Rajhradu.
Ad 9)
Projednání a schválení příspěvku SDH Holasice na rok 2019
Žádost hasičského záchranného sboru Holasice o příspěvek za rok 2019 ve výši
10.000,- Kč.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/9: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek SDH Holasice na
rok 2019 ve výši 10.000,- Kč.
Ad 10)
Projednání a schválení příspěvku na provoz Základní školy Rajhrad
Starostka seznámila přítomné s žádostí obce Rajhrad o příspěvek na provoz
Základní školy T. G. Masaryka Rajhrad, kam chodí celkem 20 žáků z Popovic,
ve výši 167.018,- Kč.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/10: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na provoz
Základní školy T.G. Masaryka Rajhrad ve výši 167.018,- Kč.

Ad 11)
Projednání a schválení dodatku č. 16 smlouvy o zavedení a následném vedení
majetkové a provozní evidence s VAS a.s.
Starostka seznámila přítomné se zněním dodatku.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/11: Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 16 smlouvy o
zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence s VAS a.s.
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Ad 12)
Projednání a schválení OZV 2/2019-o místním poplatku ze psů
Poplatek ze psů bude stanoven ve výši 200,- Kč za jednoho a každého dalšího psa,
pro občany od 65 let věku budou poplatku ze psů sníženy na částku 75,- Kč.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/12: Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku ze psů.
Ad 13)
Projednání a schválení vyřazení majetku z evidence
Starostka připravila vyřazení majetku, jedná se zejména o majetek, který byl na
čističce, např. mříže, nářadí z roku 1998, řezačka na papír, děrovačka z roku 1999,
tiskárna z roku 2011, starší software, mobilní tel. Sony Ericson z roku 2012 apod.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/13: Zastupitelstvo obce schválilo návrh na vyřazení majetku
z evidence dle seznamu
Ad 14)
Mikroregion Rajhradsko

-projednání rozpočtu 2020
-projednání rozpočtového výhledu 2021-2024
-schválení členských příspěvků na rok 2020

Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu a rozpočtového výhledu
Mikroregionu Rajhradsko. Členský příspěvek od obce Popovice pro rok 2020 je ve
výši 5.300,- Kč.
Hlasování Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. Z14/2019/14: Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek pro
Mikroregion Rajhradsko na rok 2020 ve výši 5.300,- Kč.
Ad 15)
Projednání žádosti SK Popovice na regeneraci sportoviště
Sportovní klub si požádal o příspěvek na úpravu tenisových kurtů. Nejedná se o
kompletní výměnu povrchu, ale jedná se pouze o jeho čistění –regeneraci ve výši
69.462,- Kč bez DPH. Nový povrch by stál asi 300.000,- Kč. Návrh počkat na
případné dotace a povrch vyměnit později celý nový.
Doporučujeme zvážit finanční možnosti do budoucna s případným návrhem na
kompletní výměnu.
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Hlasování Pro:

0

Proti:

5

Zdržel se:

1 (Róbert Jankových)

Usnesení č. Z14/2019/15: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost SK Popovice na
regeneraci sportoviště
Ad 16)
Diskuze
Obec bude doplácet čističku ze svých prostředků cca 13.milionů korun, které obec
má naspořeno.
Silnice by měla být uklizena do 23.12.2019.
Doporučení na posílání SMS zpráv alespoň 3 dny před jednáním zastupitelstva.

Ad 17)
Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast a popřála jim prožití krásných svátků
vánočních.
Zapisovatelka: Michaela Kubíková
V Popovicích dne 20. prosince 2019
Ověřovatelé zápisu: Petr Havlík
František Maxián
….....................
Daniela Fialová
starostka obce
Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
- Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
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…......................
…......................

