ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE,
konaného dne 27. prosince 2018 v 18:00 hodin v Popovicích

Přítomni: Daniela Fialová, Eva Hrudová, Róbert Jankových, František Maxián, Petr Havlík
Omluveni: Michaela Kubíková, Jiří Bednář
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Zasedání Zastupitelstva obce Popovice (dále jen zastupitelstvo) zahájila starostka Bc. Daniela
Fialová v 18:00 hod.
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 18.12.2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
1) PROGRAM JEDNÁNÍ: (veřejné hlasování)
1. Technický bod:
a. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
b. Projednání a schválení programu 4. zasedání,
i. Doplnění programu o body č. 5 a 6:
• Změna inventarizační komise
• Schválení dodatku pro rok 2019 ke Smlouvě o nájmu
a provozu kanalizace a ČOV s firmou VAS, a.s. z roku 2001
2. Kontrola plnění usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva ze dne 17. prosince 2018
3. Schválení návrhu rozpočtového výhledu 2019–2023
4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
5. Změna inventarizační komise
6. Schválení dodatku pro rok 2019 ke Smlouvě o nájmu a provozu kanalizace a ČOV
s firmou VAS, a.s. z roku 2001
7. Diskuse
8. Závěr

Ad 1)
a) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starostka navrhla, aby zapisovatelkou byla paní Eva Hrudová. Za ověřovatele zápisu
navrhla Františka Maxiána a Róberta Jankovýcha.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení: Zastupitelstvo určilo zapisovatelkou zápisu paní Evu Hrudovou
a ověřovateli zápisu Františka Maxiána a Róberta Jankovýcha.
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b) Projednání a schválení programu 4. zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání včetně doplněných bodů
programu. Program byl schválen všemi zastupiteli obce dle upraveného návrhu.
Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se : 0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce
Popovice.
Ad 2)
Kontrola plnění usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva ze dne 17. prosince 2018
Starostka konstatovala, že usnesení 3. zasedání zastupitelstva jsou průběžně plněna.
Ad 3)
Schválení návrhu rozpočtového výhledu 2019–2023
Diskuse k uvedenému: starostka objasnila, že z technických důvodů (zavěšení
opraveného návrhu rozpočtového výhledu 21. 12. 2018) je možné schvalovat až na
příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že rozpočtový výhled 2019-2023 bude schvalován
na příštím zasedání zastupitelstva.
Ad 4)
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
Diskuse k uvedenému: Návrh rozpočtu byl promítán a objasněn přítomným.
Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
Ad 5)
Změna inventarizační komise
Diskuse k uvedenému: Starostka přednesla návrh na změnu složení inventarizační
komise. Nově bude předsedou Róbert Jankových a členy budou Eva Hrudová a Petr
Havlík.
Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda
Róbert Jankových, členové Eva Hrudová a Petr Havlík.
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Ad 6)
Schválení dodatku pro rok 2019 ke Smlouvě o nájmu a provozu kanalizace a ČOV
s firmou VAS, a.s. z roku 2001
Diskuse k uvedenému: Eva Hrudová objasnila kalkulaci nákladů VAS a.s. v obci
Popovice a srovnala náklady na vodné a stočné s okolními obcemi regionu.
Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek pro rok 2019 ke Smlouvě
o nájmu a provozu kanalizace a ČOV s firmou VAS, a.s. z roku 2001.
Ad 7)
Diskuse
Diskusi zahájila starostka a objasnila situaci stran žaloby na Jihomoravský kraj
v souvislosti s plánovanou „Jižní tangentou“. Žaloba byla podána v pátek 21. 12.
2018 a k žalobě se připojily dvě fyzické osoby. Shrnula důvody k podání žaloby –
opomenutí důvodných zájmů občanů obce Popovice.
Starostka dále informovala, že byl zprovozněn kamerový systém a zdůraznila,
že bude vytvořena směrnice o jeho provozování ve spolupráci s Městskou policií
v Židlochovicích.
V diskusi dále byly projednány možnosti provozování ČOV jinou organizací
než VAS, a.s.
Ad 8)
Závěr
Starostka popřála hezký zbytek roku a vše dobré do roku nového.

Zapisovatelka: Eva Hrudová
V Popovicích dne 27. 12. 2018
Ověřovatelé zápisu: František Maxián
Róbert Jankových
….....................
Daniela Fialová
starostka obce

…......................
…......................
….....................
Eva Hrudová
místostarostka obce

Přílohy:
- Prezenční listina zastupitelů
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