Zápis č. 4/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vysoké Popovice
ze dne 24.11.2021
Z veřejného zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam
Začátek:
19.00 hod
Přítomno: 7 zastupitelů, 2 omluveni, zastupitelstvo je usnášení schopné
Ověřovatelé zápisu:
Fiala Jan
Sapík Dalibor
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
6
PROTI: 0
Zapisovatel: Ing. Petr Adamčík, MBA

ZDRŽEL SE: 1

Program zasedání:
1. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ze dne 25. 8. 2021
2. Schválení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vysoké Popovice, ul.
K obecnímu úřadu – rekonstrukce komunikace“
3. Schválení Smlouvy o zajištění stavebního dozoru při realizaci veřejné zakázky
4. Schválení Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory pro DOTYK II, o.p.s. pro rok 2022
5. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Vysoké Popovice
6. Schválení snížení počtu zastupitelů zastupitelstva obce Vysoké Popovice
7. Vzetí na vědomí RO 5/8/2021
8. Vzetí na vědomí RO 6/9/2021
9. Schválení Smlouvy o dílo – monitorovací zprávy k akci Rozhraní obce a krajiny u
Popovického potoka
10. Schválení podání žádosti o dotaci na dotační titul MMR - 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací k akci „Vysoké Popovice, ul. K obecnímu úřadu - rekonstrukce
komunikace“
11. Schválení podání žádosti o dotaci na dotační titul MMR - 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací k akci „Vysoké Popovice, ul. k zemědělskému družstvu –
rekonstrukce komunikace"
12. Schválení Kupní smlouvy na koupi pozemku KN 2009 a KN 2068
13. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ZN-001030070475/001DURP
14. Schválení návrhu rozpočtu obce Vysoké Popovice na rok 2022
15. Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Vysoké Popovice na roky 2023 2024
16. Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Vysoké Popovice na rok 2022
17. Schválení Smlouvy o postupu přípravy stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a
realizaci stavby – rekonstrukce silnice III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami
18. Vzetí na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru
19. Vzetí na vědomí závěrečného účtu Mikroregionu Kahan d.s.o.
Přidáno:
20. Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Vysoké Popovice na roky 2023
- 2025

21. Vzetí na vědomí RO 7/10/2021
22. Schválení Darovací smlouvy – sada vratných nápojových kelímků od Jihomoravského kraje
23. Diskuse
24. Závěr
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
1. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ze dne 25.8.2021
 Schválení Nájemní smlouvy o pronájem části pozemku KN 389/1 o výměře 54 m2 – dosud
nepodepsána
 Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
 Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
 Vzetí na vědomí schváleného závěrečného účtu SVaK Ivančice
 Schválení spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice pro rok 2022
 Schválení investičních akcí:
 pořízení mobilního WC kontejneru
 vybudování přístřešku na hřišti pod školou
 Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ZN-001030065780/001
 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330058113/001 pro spol. EG.D
 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330057869/002 pro spol. EG.D
 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330058696/002 pro spol. EG.D
 Schválení podání dotace na MMR, MFČR a Jihomoravský kraj, včetně schválení Investičního
záměru na akci oprava střechy půdní vestavby ZŠ a MŠ Vysoké Popovice
 Vzetí na vědomí rozpočtové opatření 4/7/2021
 Schválení přijetí úvěru na financování rekonstrukce místní komunikace
 Neschválení nákupu nemovitosti při účasti v elektronické dražbě

2. Schválení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vysoké Popovice, ul. K
obecnímu úřadu – rekonstrukce komunikace“
Předmětem této smlouvy je rekonstrukce komunikace K obecnímu úřadu (k hasičské
zbrojnici), kterou na základě vyhraného výběrového řízení provede firma Zemako, s.r.o. , a to
za nejnižší vysoutěženou cenu 4.695.610,65 Kč bez DPH.
Rekonstrukce proběhne do 31.5.2022 za podmínky trvalé dostupnosti poštovního úřadu, ZBoxu a hasičské zbrojnice.
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Vysoké Popovice, ul. K obecnímu úřadu – rekonstrukce komunikace se spol. ZEMAKO s.r.o.“
3. Schválení Příkazní smlouvy
Předmětem této smlouvy je zajištění technického dozoru investora při rekonstrukci
komunikace K obecnímu úřadu, které provede projekční firma LB Projekt, s.r.o. za dohodnutou
cenu 160.000,- Kč bez DPH. Cena je stanovena s ohledem na výši ceny díla.

Firma byla vybrána na základě výzvy jednomu dodavateli s ohledem na znalosti projektu a
místních podmínek, a to v souladu s platnou Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, platné od 11.6.2014.
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit Příkazní smlouvu se spol. LB Projekt s.r.o.
4. Schválení Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory pro DOTYK II, o.p.s. pro rok 2022
Obecně prospěšná společnost Dotyk II. dne 8.9.2021 požádala o poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce Vysoké Popovice na rok 2022. Finanční podpora je požadována na
financování sociální služby sociální rehabilitace pro 1 uživatele v obci Vysoké Popovice.
Náklady na 1 klienta sociální rehabilitace na rok 2021 je vyčíslena na částku 17.626,-Kč.
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit poskytnutí veřejné finanční podpory pro Dotyk II
o.p.s na rok 2022.
5. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Vysoké Popovice
Jednací řád zastupitelstva obce Vysoké Popovice se mění na základě doporučení pověřence pro GDPR
v důsledku zavedení využívání nahrávacího zařízení pro účely pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce.
Jednací řád zastupitelstva obce Vysoké Popovice je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit Jednací řád zastupitelstva obce Vysoké Popovice
6. Schválení snížení počtu zastupitelů členů zastupitelstva obce Vysoké Popovice
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, zastupitelstvo obce Vysoké Popovice
projednalo snížení počtu zastupitelů pro následující volební období, a to z počtu 9 na počet 7
zastupitelů.
Důvodem snížení počtu členů zastupitelstva je snížení osobních nákladů, při zachování
efektivity výkonu funkce.
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit snížení počtu členů zastupitelstva obce Vysoké
Popovice na 7.
7. Vzetí na vědomí RO 5/8/2021
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření 5/8/21, které je zveřejněno na úřední
desce od 14.9.2021 do 31.12.2021.Rozpočtové opatření je Přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/8/21
8. Vzetí na vědomí RO 6/9/2021
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření 6/9/21, které je zveřejněno na úřední
desce od 14.10.2021 do 31.12.2021.Rozpočtové opatření je Přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/9/21

9. Schválení Smlouvy o dílo č. 182021
Předmětem této smlouvy je zajištění monitorovacích zpráv od spol. Asistence CZ, s.r.o.
souvisejících s realizací zakázky Rozhraní obce a krajiny u Popovického potoka v období 2016
- 2025, a to za dohodnutou cenu 11.000,- Kč.
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit Smlouvu o dílo č. 182021 se spol. Asistence CZ, s.r.o.
10. Schválení podání žádosti o dotaci na dotační titul MMR - 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací k akci „Vysoké Popovice, ul. K obecnímu úřadu - rekonstrukce
komunikace“
Zastupitelstvo projednalo znovupodání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Vysoké Popovice,
ul. K obecnímu úřadu - rekonstrukce komunikace“
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na dotační titul MMR - 117d8210A
Podpora obnovy místních komunikací k akci „Vysoké Popovice, ul. K obecnímu úřadu rekonstrukce komunikace“
11. Schválení podání žádosti o dotaci na dotační titul MMR - 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací k akci „Vysoké Popovice, ul. K zemědělskému družstvu – rekonstrukce
komunikace"“
Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Vysoké Popovice, ul. K
zemědělskému družstvu - rekonstrukce komunikace“
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na dotační titul MMR - 117d8210A
Podpora obnovy místních komunikací k akci „Vysoké Popovice, ul. zemědělskému družstvu
- rekonstrukce komunikace“
12. Schválení Kupní smlouvy na koupi pozemku KN 2009 a KN 2068
Předmětem smlouvy je koupě částí pozemků od spol. VIAGEM a.s.
podíl 1/2 poz. KN 2009, LV 300, trvalý travní porost, o celkové výměře 1142 m2, tzn. 571 m2
podíl 1/50 poz. KN 2068, LV 375, trvalý travní porost, o výměře 2508 m2, tzn. 50 m2
Celková dohodnutá cena činí 167.830,- Kč
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
0
PROTI: 7
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje Kupní smlouvu na koupi částí pozemků KN 2009 a KN 2068.
13. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ZN001030070475/001-DURP
Předmětem smlouvy o smlouvě budoucí je zřízení věcného břemene pro spol. EG.D č.: ZN001030070475/001-DURP „V.Popovice -Uher: NN přípojka kabelové smyčky“, p.č. 784/8
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za
účelem umístění distribuční soustavy - NN přípojka kabelové smyčky 001030070475/001DURP pro spol. EG.D, a.s.
14. Schválení návrhu rozpočtu obce Vysoké Popovice na rok 2022
Zastupitelstvo obce Vysoké Popovice projednalo a schvaluje rozpočet obce příjmy a výdaje na
rok 2022. Návrh rozpočtu je vyvěšen na kamenné i elektronické desce od 8.11.2021 do
31.1.2022. Schválený rozpočet obce je vyvěšen na kamenné i elektronické desce od 24.11.
2021 do 31.12.2022.
Hlasování zastupitelstva:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce Vysoké Popovice se usneslo schválit rozpočet obce příjmy a výdaje na
rok 2022. Rozpočet je sestaven jako schodkový.
15. Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Vysoké Popovice na roky 2023
-2024
Zastupitelstvo obce Vysoké Popovice projednalo a schvaluje návrh Střednědobého výhledu na
roky 2023 – 2024. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2023-2024 je vyvěšen
na kamenné i elektronické desce od 8. 11. 2021 do 31.1.2022
Schválený střednědobý výhled je vyvěšen na kamenné i elektronické desce od 24.11.2021 do
31.12.2022.
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit střednědobý výhled rozpočtu obce Vysoké Popovice
na roky 2023 - 2024
16. Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Vysoké Popovice na rok 2022
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vysoké Popovice na rok 2022 je k dispozici k nahlédnutí na OÚ
Vysoké Popovice. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na kamenné desce ZŠ a MŠ Vysoké Popovice od
15.11.2021 do 24.11.2021.
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit rozpočet ZŠ a MŠ Vysoké Popovice na rok 2022,
provozní příspěvek činí 800.000,- Kč.
17. Schválení Smlouvy o postupu přípravy stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a
realizaci stavby – rekonstrukce silnice III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami
Na základě jednání s projekční kanceláří LB Projekt s.r.o. a Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, přísp.org.kraje, připravujeme dlouhodobě plánovaný projekt rekonstrukce silnice III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami, který obsahuje ze strany obce
vybudování kanalizace a chodníků, ze strany SUS vybudování komunikace. Předmětem této
smlouvy je stanovení postupu přípravy stavby, výběr zhotovitele a realizaci stavby
v plánovaném období 2023-2026, kdy SUS JMK zaštítí celý proces na základě této smlouvy.
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo obce se usneslo schválit Smlouvu o postupu přípravy stavby, výběru
zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby – rekonstrukce silnice III/3958 Vysoké
Popovice, ul. K Příbrami se SUS JMK.
18. Vzetí na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru
Předseda finančního a kontrolního výboru předložili starostce a zastupitelům v průběhu roku
2021 zápisy z provedených kontrol. Provedené kontroly nezjistily žádné nesrovnalosti. Tyto
zápisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Zastupitelé obce vzali na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru bez výhrad.
19. Vzetí na vědomí závěrečného účtu Mikroregionu Kahan d.s.o.
Zastupitelstvo obce Vysoké Popovice vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Kahan
d.s.o. za rok 2020, který byl schválen 29.6.2021, zveřejněn od 1.7.2021 do 31.12.2021
Zastupitelstvo obce Vysoké Popovice vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Kahan
d.s.o. za rok 2020
20.
Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Vysoké Popovice na
roky 2023 – 2025
Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Vysoké Popovice je k dispozici k nahlédnutí na OÚ
Vysoké Popovice. Návrh střednědobého výhledu byl na kamenné desce vyvěšen v ZŠ od
15.11.2021 do 24.11.2021.
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vysoké Popovice na
roky 2023 -2025
21. Vzetí na vědomí RO 7/10/2021
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření 7/10/21, které je zveřejněno na úřední
desce od 12.11.2021 do 31.12.2021.Rozpočtové opatření je Přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/10/21
22. Schválení Darovací smlouvy – sada vratných nápojových kelímků od Jihomoravského
kraje
Na základě schválené žádosti o poskytnutí dotace z projektu Kraj bez plastu projednalo
zastupitelstvo Darovací smlouvu od Jihomoravského kraje na ks vratných kelímků pro naši
obec.
Hlasování zastupitelstva:
PRO:
7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit Darovací smlouvu s JMK

23. Diskuse
Dotazy, přijaté na email: obec@vysoke-popovice.cz:
Přijatý text dotazu:
„Dotaz, který nebyl na poslední schůzi zastupitelstva 25.8.2021 řešený:
- Řešení rušné silnice - Průtah obcí Vysoké Popovice, aby se snížila rušnost v obci a silnice byla
bezpečnější.
Životní prostředí Vás vůbec netrápí - co se šíří do ovzduší od projíždějících aut a co dýcháme. Vás
zajímá životní prostředí - sázet stromy a keře a nakupovat předražené pozemky.“
Odpověď starostky: Domnívá se, že na minulém zasedání zastupitelstva se téma silnice řešilo
dostatečně. Co se týká ovzduší, to z pozice OÚ neovlivníme, jediné, co můžeme ovlivnit jsou právě ty
stromy a keře, které právě proto sázíme. O nákupu předražených pozemků není nic známo.

24. Závěr
Zapsal Ing. Petr Adamčík, MBA dne 25. 11. 2021
Ověřovatelé zápisu:
Fiala Jan
Sapík Dalibor

………………………..…….

…………………………
…….……………………

Ing. Petra Hanáková, starostka obce:

……………………………….

