ZÁPIS
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 15. 6. 2022, od 19:00 hodin v obřadní síni
obecního úřadu v Popovicích

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin. Jednání vedl starosta Martin Slováček.
Kontrola plnění usnesení
Z předešlého zasedání:
- 2022/02/2b – Veřejnoprávní smlouva – počítačové vybavení ordinace – smlouva uzavřena
- 2022/02/1 – Směnná smlouva s doplatkem – smlouva podepsána, pozemky převedeny
- 2022/02/3 – Smlouva o postoupení pohledávky – Gass Road-STAVEBNÍ MECHANIZACE – smlouva
podepsána, pohledávky uhrazeny
- 2022/02/5 – Smlouva o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene – přípojka plynu ZŠ – smlouva
uzavřena

Zahájení
Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tedy
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Petr Kočíř, Jan Vlčnovský, Lenka Falešníková, Tomáš Malina, Martin Slováček, Tomáš Lyko,
Bronislav Švec
Omluveni: František Vlk, Jitka Nováková
Určení ověřovatelů a zapisovatele, volba návrhové komise
Starosta navrhl určit zapisovatele Bronislava Švece, ověřovatele zápisu Petra Kočíře a Jana Vlčnovského. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Popovice určuje zapisovatele Bronislava Švece, ověřovatele zápisu Tomáše Kočíře a
Jana Vlčnovského.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Program zasedání
Starosta předložil návrh na programu tak jak byl zveřejněn v oznámení na úřední desce a zní takto:
Program:
1) Věcné břemeno – kabel NN, ZTV Havaly
2) Věcné břemeno – kabel VN, ZTV Pod hřbitovem
3) Žádosti o dotace z rozpočtu obce – Javorinské slavnosti, MS Bukovina, Diakonie
4) Investiční záměr příspěvkové organizace Amfík Bukovina
5) Závěrečný účet obce za rok 2021
6) Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
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Bod č. 1 – Věcné břemeno – kabel NN, ZTV Havaly
Společnost EG.D a.s. zpracovává projektovou dokumentaci ke stavbě „Popovice, Obec, 9 OM, kabel NN“. Jedná
se o zasíťování elektřinou v prodloužení ulice Osvobození v trati Havaly. V souvislosti s tím nám předložila
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1576/2, 1581/2, 1594/2,
1601/2, 1604/3, 1621/1, 1638/19, 1638/20, 1658/2, 1659/2, 1660/2, 1661/5, 1662/5, 1663/2, 1668/3,
1672/2, 1678/2, 5032, vše v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, které jsou ve vlastnictví Obce Popovice. Na
těchto pozemcích bude uvedená stavba realizována. Předmětem smlouvy je sjednání závazku nejpozději do
12 měsíců po dokončení stavby uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene osobní služebnosti energetického
vedení NN v délce 286 m, 6 ks pilířů a uzemnění, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu na uvedených pozemcích, provádět její obnovu, výměnu, modernizaci, zlepšení
výkonnosti nebo odstranění. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně jako časově neomezené, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 28 630 Kč.
Návrh usnesení bod č. 1:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
osobní služebnosti energetického vedení na pozemcích p. č. 1576/2, 1581/2, 1594/2, 1601/2, 1604/3,
1621/1, 1638/19, 1638/20, 1658/2, 1659/2, 1660/2, 1661/5, 1662/5, 1663/2, 1668/3, 1672/2, 1678/2,
5032, zapsaných na LV č. 1 pro k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, spočívajícího v právu zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na uvedených pozemcích, provádět její obnovu,
výměnu, modernizaci, zlepšení výkonnosti nebo odstranění, a to v rozsahu dle předložené projektové
dokumentace stavby č. 1030069763, „Popovice, Obec, 9 OM, kabel NN“, pro budoucí oprávněnou
společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200, Brno, IČ 28085400, za jednorázovou náhradu
28 630 Kč, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 2 – Věcné břemeno – kabel VN, ZTV Pod hřbitovem
Společnost EG.D a.s. zpracovává projektové dokumentace ke stavbám „Popovice, Obec, lok. RD, přeložka VN“
a „Popovice, Kulturák, kabel NN“. Jedná se o akce v souvislosti s přeložkou VN v lokalitě pod hřbitovem
z důvodu záměru obce na přípravu lokality pro výstavbu RD. V souvislosti s tím nám předložila dva návrhy
smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
a) Jeden návrh smlouvy se týká pozemku p. č. 345/2 v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, který je ve
vlastnictví Obce Popovice, a bude na něm uložena část přeložky VN a telekomunikační zařízení v délce 120
m podél chodníku u hlavní cesty, jeden sloup VN a uzemnění.
b) Druhý návrh smlouvy se týká pozemků p. č. 185/3, 186/2 a 345/2 v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště,
na kterých bude uložena část nové přípojky NN pro kulturní dům v délce 176 m, 2 pilíře a uzemnění.
Předmětem smluv je sjednání závazku nejpozději do 12 měsíců po dokončení stavby uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení NN, spočívajícího v právu zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na uvedených pozemcích, provádět její obnovu,
výměnu, modernizaci, zlepšení výkonnosti nebo odstranění. Věcná břemena budou zřízena úplatně jako
časově neomezená, a to za jednorázovou náhradu. V případě přeložky VN výši 7 800 Kč, v případě přípojky
NN pro KD ve výši 3 600 Kč.
Návrh usnesení bod č. 2a:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
osobní služebnosti energetického vedení na pozemku p. č. 345/2 zapsaného na LV č. 1 pro k. ú. Popovice
u Uherského Hradiště, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu na uvedeném pozemku, provádět její obnovu, výměnu, modernizaci, zlepšení výkonnosti nebo
odstranění, a to v rozsahu dle předložené projektové dokumentace stavby č. 1030068499, „Popovice,
Obec, lok. RD, přel. VN“, pro budoucí oprávněnou společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole,
60200, Brno, IČ 28085400, za jednorázovou náhradu 7 800 Kč, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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Návrh usnesení bod č. 2b:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
osobní služebnosti energetického vedení na pozemcích p. č. 345/2 zapsaného na LV č. 1 pro k. ú. Popovice
u Uherského Hradiště, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu na uvedeném pozemku, provádět její obnovu, výměnu, modernizaci, zlepšení výkonnosti nebo
odstranění, a to v rozsahu dle předložené projektové dokumentace stavby č. 1040021510, „Popovice,
Kulturák, kabel NN“, pro budoucí oprávněnou společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200,
Brno, IČ 28085400, za jednorázovou náhradu 3 600 Kč, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 3 – Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2022
a) Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko CESTA Uherské Hradiště, která poskytuje služby
lidem s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s duševním onemocněním v terénní i
ambulantní formě, se na obec obrátila s prosbou a žádá o finanční podporu.
b) Myslivecký spolek Bukovina Popovice požádal o finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč na pokrytí části
nákladů nutných na provoz honitby v roce 2022, spočívajících v rekonstrukci a budování zařízení pro
přikrmování a lov zvěře. Plánované náklady na provoz honitby v roce 2022 činí 60 tis. Kč. Spolek získává
prostředky především z konání kulturních akcí pro veřejnost, které byly v minulých dvou letech výrazně
omezeny.
c) Spolek Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s. požádal o finanční podporu letošních Slavností bratrství
Čechů a Slováků na Velké Javořině, které se uskuteční 31. 7.
Návrh usnesení bod č. 3a:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Diakonii Českobratrské
církve evangelické – středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, 686 01, IČO 65267991 ve výši
5.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení bod č. 3b:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému spolku Bukovina
Popovice, Popovice 25, 686 04, IČO 48506061 ve výši 25 tis. Kč, na pokrytí části nákladů nutných na
činnost spolku a provoz honitby v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jeho poskytnutí.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení bod č. 3c:
Zastupitelstvo obce Popovice neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Bratrství Čechů a Slováků
Javořina, z.s., tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou, IČO 07889763.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 4 – Investiční záměr Amfíku Bukovina Popovice, p.o.
Ředitel příspěvkové organizace Amfík Bukovina Popovice předložil návrh na pořízení užitkového nákladního
elektromobilu Selvo S2.DCH pro potřeby provozu a údržby areálu. Cena vozidla je cca 435 tis. Kč bez DPH. Na
pořízení elektromobilu Amfík podá žádost o státní dotaci ve výši 50 %, která by měla být vyplacena do půl
roku od podání žádosti. Na dofinancování hodlá čerpat úvěr s akontací 200 tis. Kč a 60 měsíčními splátkami
ve výši 6.631 Kč. Investice financovaná z jiných zdrojů musí být v souladu se zřizovací listinou schválena
zřizovatelem.

Stránka 3 z 5

Návrh usnesení bod č. 4:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje investiční záměr Amfíku Bukovina Popovice, p.o. na nákup
užitkového nákladního elektromobilu Selvo S2.DCH za cenu 435.000,- Kč bez DPH, podání žádosti o dotaci
z Národního plánu obnovy na jeho pořízení a využití úvěru u ČSOB Leasing, a.s. na dofinancování nákupu.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 5 – Závěrečný účet obce za rok 2021
Starosta obce předložil:
a) výsledky celoročního hospodaření Obce Popovice za rok 2021,
b) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 2021,
c) návrh účetní závěrky obce Popovice za rok 2021,
d) návrh závěrečného účtu obce Popovice za rok 2021,
a seznámil přítomné s výsledky hospodaření
e) Základní školy a Mateřské školy Popovice, p. o.,
f) Amfíku Bukovina Popovice, p. o.,
g) Mikroregionu Dolní Poolšaví,
h) Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.
Na základě § 17 odst. 7 písm. a) a § 30 zákona a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a dále § 102 odst. 2 písm. o) a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starosta předkládá:
Návrh usnesení bod č. 5a:
Zastupitelstvo obce Popovice souhlasí s celoročním hospodařením obce Popovice za rok 2021 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení bod č. 5b:
Zastupitelstvo obce Popovice souhlasí se závěry Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Popovice za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení bod č. 5c:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje účetní závěrku obce Popovice sestavenou k 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení bod č. 5d:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje závěrečný účet obce Popovice za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení bod č. 5e:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Popovice, Popovice 150, 686 04, IČ: 70980993, sestavenou k 31. 12. 2021 s výsledkem
hospodaření ve výši 203.611,82 Kč a jeho převedení do rezervního fondu ve celé výši.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení bod č. 5f:
Zastupitelstvo obce Popovice schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Amfík Bukovina
Popovice, Popovice 379, 686 04, IČ: 71294953, sestavenou k 31. 12. 2021 s výsledkem hospodaření ve výši
-300.279,26 Kč. Ztráta bude uhrazena ze zlepšených hospodářských výsledků budoucích období.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Stránka 4 z 5

Návrh usnesení bod č. 5g:
Zastupitelstvo obce Popovice bere na vědomí závěrečný účet a výsledek hospodaření Mikroregionu Dolní
Poolšaví za rok 2021.

Návrh usnesení bod č. 5h:
Zastupitelstvo obce Popovice bere na vědomí závěrečný účet a výsledek hospodaření Regionu Slovácko –
sdružení pro rozvoj cestovního ruchu za rok 2021.

Bod č. 6 – Změna rozpočtu obce pro rok 2022
Starosta předložil Rozpočtové opatření č. 3/2022.
Celkové příjmy po změně č. 3 ........................................................................................................... Kč 17 502 400,Celkové výdaje po změně č. 3 ............................................................................................................ Kč 34 276 000,Návrh usnesení bod č. 5:
Zastupitelstvo obce Popovice bere na vědomí změnu rozpočtu obce č. 3 ve znění Přílohy č. 1 zápisu.

Bod č. 7 – Žádosti, připomínky, různé
Komunikace z obce do Amfíku Bukovina není osvětlená a po setmění je pohyb po ní
nebezpečný. Bylo by možné instalovat veřejné osvětlení?
Starosta:
Technicky nejjednodušší by bylo osazení solárními lampami. Poptám u dodavatelů pro
představu o finanční náročnosti.
Spodní závora na lesní cestě je nevhodně umístěna a pro cyklisty je nebezpečná, může dojít
k vážnému úrazu při sjezdu z prudkého kopce.
Starosta:
Umístění závory bylo zvoleno s ohledem na případné otáčení vozidel, přístup na louku a
zabezpečení skládek dřeva v lese. Lepší umístění se příliš nenabízí. V zatáčce na kraji
prudkého klesání obnovíme varovné značení.
Bod č. 8 – Diskuze

Starosta ukončil zasedání ve 20:15 hodin.
Přílohy zápisu:
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 6. 2022
Zapisovatel: .......................................................
Ověřovatelé: ................................................... dne ........................................................................
.................................................... dne ........................................................................

Starosta:

.................................................... dne ........................................................................
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Obec Popovice, Popovice 303, 686 04, IČ: 00291269

Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2022

PŘÍJMY
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
PŘIJATÉ TRANSFERY
z toho:
kompenzační bonus pro rok 2022
PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE
BĚŽNÉ VÝDAJE
z toho:
služby
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho:
budovy, haly, stavby
VÝDAJE CELKEM

FINANCOVÁNÍ
Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
Aktivní krátkod.operace řízení likvidity-výdaje – TV Raiff
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Položka
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx

Kč
14 778 000
705 000
18 000
2 001 400
54 700
17 502 400

Položka

Kč

5xxx

11 303 000

6xxx

27 000
22 973 000
-27 000
34 276 000

Položka
8115
8118

Kč
21 773 600
5 000 000
16 773 600

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu
viz. https://monitor.statnipokladna.cz.
Zpracovala: Monika Lyková

V Popovicích dne 30. dubna 2022

