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Účastníkům akcí nešlo o diskusi ale o nátlakÚčastníkům akcí nešlo o diskusi ale o nátlak

Drahá kruhová lavička 
nad kaplí

Sdělení Ministerstva vnitra ČR k postupu orgánů Obce Podolí

Kultivovanost projevu některých lidí a jejich představa 
o  vzájemné komunikaci je patrná z  pořízené fotografi e. Ve 
chvílích, kdy druhá strana není puštěna ke slovu, není možné 
hovořit o diskusi. Místostarosta obce Miroslav Křižka nedostal 
ani 8.  10. 2016 prostor k  tomu, aby k  místním záležitostem 

Na kruhovou lavičku 
nad kaplí musíme dávat 
všichni pozor, aby ji ni-
kdo nezničil nebo ne-
poškodil. Byla skutečně 
drahá. Za její pořízení 
zaplatilo předešlé vede-
ní naší obce 133 100 Kč.

mohl podat vysvětlení. Nejhlasitějším křiklounem přitom ne-
byl nikdo z Podolí, ale osoba s trvalým bydlištěm v Uherském 
Hradišti na úřední adrese tamního městského úřadu. Je nutné 
se zamyslet nad širšími souvislostmi a nad skutečnými záměry 
účastníků takovýchto nátlakových akcí.

Foto, zdroj: http://www.idobryden.cz/articles.php?area=e7525f92-9fa4-102b-889d-0018f3eedf47Foto, zdroj: http://www.idobryden.cz/articles.php?area=e7525f92-9fa4-102b-889d-0018f3eedf47

Snaha o smírné řešení situace v naší obci 
nevyšla

Bývalá starostka a další tři členové zastupitelstva obce, když se 
k nim doneslo, že pět podolských zastupitelů, kteří starostku 12. čer-
vence 2016 odvolali, v rámci snahy o stabilizaci situace v naší obci, 
chtějí Bc. Janě Rýpalové nabídnout návrat do funkce starostky, zare-
agovali ještě dřív, než jim byla nabídka ofi ciálně předložena. Odmítli 
ji tím způsobem, že všichni čtyři rezignovali na mandáty členů za-
stupitelstva obce a dále se domáhají předčasných voleb. K předčas-
ným volbám ale není v současnosti žádný zákonný důvod.

Ministerstvo vnitra ČR ve svém sdě-
lení č. j. MV-118372-6/ODK-2016, ze dne 
29. 9. 2016 vyhodnotilo postup při přípra-
vě a  průběhu 20. zasedání Obce Podolí, 
které se uskutečnilo 11. – 12. 7. 2016 tak, 
že bylo v  souladu se zákonem o obcích 
a nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV. 

US 331/02. Ministerstvo vyjádřilo názor, 
že žádné právní předpisy nebyly v  dané 
věci porušeny a že odvolání starostky 
a místostarostky Obce Podolí je platné, 
stejně jako volba nového starosty a mís-
tostarosty obce. Zásah Ministerstva vni-
tra ČR je proto dle sdělení v  této oblasti 

vyloučen. Podstata demokracie spočívá 
v  dodržování zákonů a dalších platných 
právních předpisů, dá se tedy konstato-
vat, že rozhodnutí zastupitelstva Obce 
Podolí v dané věci bylo také demokratic-
ké. Plný text přípisu MV ČR – http://www.
obecpodoli.cz/dokumenty/uredni-des-
ka/2016/000050.pdf
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Vybráno z 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného 30. 9. 2016

Slovo starosty

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo:

- výši odměn pro členy místní komise pro předmětné referen-
dum následovně: člen komise 1  000,- Kč, předseda komise 
1 400,-Kč, zapisovatel 1 300,- Kč

- záměr realizace a podání žádosti o dotaci k  investiční akci 
„Obec Podolí – protierozní výsadba“ na pozemku parc. 
č. 4906/ v k. ú. Podolí nad Olšavou

- změnu programu 21. zasedání zastupitelstva Obce Podo-
lí s tím, že budou projednány pouze body 7 a 15 a zbývající 
body projednány nebudou

- změnu rozpočtu na rok 2016

Vážení spoluobčané, 
nemíním překřikovat lidi, kteří nemají 

jediný konkrétní důkaz o tom, že jsem brá-
nil uskutečnění místního referenda nebo 
jiné smyšlenky nebo jiné lži týkající se mé 
osoby. Moje povinnost je zajišťovat chod 
obecního úřadu a vést jej.

Místo korektní debaty týkající se všech 
sporných věci, které hýbou naší obcí po-
slední měsíce, vykřikuje řada lidí z bezpečí 
davu urážlivá hesla a mávají transparenty 
o věcech, k nimž nemají jediný důkaz, vy-
užívají anonymitu davu pro své sprosté 
urážky vzhledem k mé osobě. Při provádě-
ní nátlakových akcí se do kanceláře obec-
ního úřadu nahrne čtyřicet lidí, přitom jim 
nejde o projednání určitého problému, ale 
o zastrašování zaměstnanců obce. Vyčí-
tají vedení obce její nečinnost, ale přitom 
bojkotují jakýkoliv pokus o obnovu spole-
čenského a kulturního života v obci. Při pří-
pravě místního referenda bylo dohodnuto 
se členy její komise nad rámec příslušné-
ho zákona zkontrolování volebních lístků 

Zastupitelstvo Obce Podolí vzalo na vědomí:

- rezignaci Ing. Jarmily Kasperové a Zuzany Kubáňové na funkci 
člena zastupitelstva Obce Podolí a nastoupení náhradníků na 
jejich uprázdněná místa. Novými členy zastupitelstva Obce Po-
dolí, jsou paní PhDr. Tatiana Perničková a pan Petr Frydrych. Pan 
Petr Frydrych složil slib podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, a to bez výhrad. Paní PhDr. Tatiana Perničková ne-
byla přítomna, svoji neúčast omluvila osobními důvody.

- usnesení Krajského soudu v  Brně 64 A 4/2016 – 32 ze dne 
29. 8. 2016, kterým je stanoven termín konání místního refe-
renda na 7. a 8. 10. 2016

a  obálek – a bylo jim beze zbytku vyho-
věno. Během konání místního referenda 
nedošlo ze strany vedení obce k žádnému 
pokusu o jeho narušení nebo zneplatnění.

Při předávání dokumentů referenda 
jsme upozornili komisi na skutečnost,

že nám předávají kopii dokumentu, 
který obdrželi při přebírání materiálů ze 
strany vedení obce.

Tento formální nedostatek nesouvisejí-
cí s platností referenda a nezpochybňující 
jeho výsledek  jsem se snažil napravit  po 
projednání s  komisí referenda doplňují-
cím písemným protokolem - což všichni 
členové komise viděli – takže je na nich, 
zda přiznají veřejnosti pravdu k této věci, 
Výsledek referenda jsem osobně vyvěsil 
na webové stránky obce daleko dříve před 
slovním konfl iktem místostarosty obce 
s předsedou komise pro referendum.

O dalším dění před obecním úřadem, 
kde hlavní postavou byl pan místostarosta 
jsem neměl vůbec tušení, jelikož po jeho 
odchodu jsem jednal s komisí pro referen-

dum sám a věci jsme dotáhli do zdárného 
konce.

Nesdílím souhlas s jednáním pana mís-
tostarosty před obecním úřadem, na dru-
hé straně pak vidím jako velmi nevhodné 
slovní narážky na jeho osobu ze strany ně-
kterých členů komise pro referendum a sa-
motné přivolání policejní hlídky, kdy nikdo 
nikomu neublížil – což viděli všichni pří-
tomní v kanceláři starosty obce. Místní re-
ferendum jsem respektoval od samotného 
začátku jako vůli občanů, při jeho přípravě 
jsem respektoval platnou legislativu a zda 
bude pro občany samotné přínosem či ni-
koliv – to ukáže čas. Vyzývám proto všech-
ny občany, aby se aktivně zapojili do dění 
v  naší obci, pomohli nám znovu vytvořit 
jednotlivé komise pracující při obci tak, 
aby se život v naší obci dostal zpět do nor-
málních kolejí. Ve výhružkách a falešném 
obviňování druhých já osobně nevidím to 
správné řešení pro zlepšení mezilidských 
vztahů ani žádný přínos pro naši obec.

Ing. Jaromír Hastík, starosta

Jak by fungovala Obec Podolí po rezignaci většiny zastupitelů
Po rezignaci většiny členů zastupitelstva 

Obce Podolí a jejich náhradníků by obec do 
nových voleb vedl stávající starosta a  mís-
tostarosta obce. Ovšem bez pravomocí, 
které přísluší pouze zastupitelstvu obce. 
To znamená, že by obec např. nemohla žá-
dat o dotace, schvalovat kupní a prodejní 
smlouvy a realizovat různé investiční akce. 

Pokud by jejich rezignace přišla dřív než by 
byl schválen roční rozpočet obce, muselo 
by se hospodařit dle fi nančního provizoria, 
které by ještě více omezovalo činnosti, které 
je možné jinak provádět. Mohlo by tím dojít 
také k ohrožení chodu školy, neboť ona je zá-
vislá na řádném výkonu pravomocí orgánů 
obce a na schváleném rozpočtu. Tento stav 

by mohl trvat zhruba 6 až 9 měsíců a pokud 
by se ani po volbách nerozhodlo o novém 
vedení obce, celý proces by se opakoval. 
Současný stav je takový, že z  devíti členů 
zastupitelstva Obce Podolí rezignovali čtyři, 
a stejně tak i jejich náhradníci. Pokud by re-
zignoval ještě další zastupitel, nastal by stav, 
který je popsán v předcházejících řádcích.

Námi prověřené fi rmy
Firmy, jejichž nabídku služeb využila Obec Podolí, přičemž 

obec jako zákazník pochválila kvalitu i ceny, jsou:
• Instala Šimon s. r. o. (Ivan Šimon), U Bagru 24, Uh. Hradiště – 

Jarošov. Předmět podnikání: vodoinstalatérství, topenářství. 
Mob. 602 722 782.

• Nohal (Marek Nohal) – prodej a výměna dveřních zám-
ků, nouzové otevírání dveří. Adresa provozovny: Hradební 
1250, Uherské Hradiště. Mob. 604 11 66 26, www.klicove-
centrumuh.cz.

• Plošiny CZ s. r. o. (Jiří Ševčík), Dolní Valy 535, Uherský Brod. 
Nabízí a poskytuje: pronájem montážních plošin s  ob-
sluhou i bez obsluhy pro práce ve výškách do 20 m. Mob. 
602 861 170.

• Fojtách Ivan – montáž, opravy, revize a zkoušky elektric-
kých zařízení. Sídlo: Dělnická 2082, Uherský Brod. Mob. 
604 624 903.
V případě zájmu občanů je možné tyto fi rmy kontaktovat na 

uvedených telefonních číslech a využít nabízených služeb.
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Regionální rada soudržnosti a kontrola dotace
Regionální rada soudržnosti Střední Morava se v  součas-

nosti zabývá dodržení podmínek ze strany naší obce po obdr-
žení dotace na akci Duchovní a relaxační areál v Podolí. Mimo 

jiné prověřuje, zda nedošlo k pletichám při zadávání a realizaci 
této veřejné zakázky. Po dokončení kontroly budou výsledky 
z této kontroly zveřejněny.

Bylo odvolání starostky obce porušením zákona?
Odvolání starostky a místostarostky obce Podolí v červenci le-

tošního roku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
přičemž nebyl porušen žádný platný zákon ČR. Takové je rozhod-
nutí Ministerstva vnitra ČR, které reagovalo na situaci v naší obci. 
Obě dvě jmenované ženy měly i nadále možnost účastnit se na 

Rozruch při předávání protokolu o výsledku referenda
Fakta vztahující se k  předání protoko-

lu o výsledku místního referenda, které se 
v Podolí uskutečnilo 7. a 8. října 2016 jsou 
následující:
• Při sepisování zápisu o předání pro-

tokolu místostarosta obce upozornil 
na skutečnost, že seznam voličů, který 
předseda komise předává starostovi 
obce, není originální listinou, která mu 
byla před zahájením referenda předá-
na, ale že se očividně jedná o kopii. Mís-
tostarosta dodal, že tento fakt dle jeho 
názoru nemá žádný vliv na výsledky 
referenda, ale že se musí uvést do pro-
váděného zápisu. Předseda komise pro 
referendum nechtěl připustit, aby tato 
poznámka byla v zápisu uvedena. Mís-
tostarosta obce mu sdělil, že obě stra-
ny by měly mít možnost do protokolu 
zapsat svůj pohled na věc, že to nemá 
vliv na předání výsledků referenda a že 
o tom, zda se jedná o originální seznam 
voličů nebo o jeho kopii, bude-li to nut-
né, rozhodne až následně jiný orgán. 
Místostarosta znovu opakoval, že tato 
skutečnost nemá vliv na vyhlášení vý-
sledků místního referenda.

• Předseda komise pro místní referen-
dum uvedl, že si nepřeje, aby v předá-
vacím protokolu byla jakákoliv zmínka 
o tom, že existují pochybnosti, jestli 
seznam voličů je originální písemností 
a že takovou poznámku v  protokolu 
nepřipustí. Současně požadoval, aby 
protokol o výsledcích referenda mu byl 

vrácen, což místostarosta odmítl a pro-
tokol vložil do brašny se svým note-
bookem. Místostarosta argumentoval 
tím, že podle zákona č. 22/2004, o míst-
ním referendu, je nutné ihned zveřejnit 
výsledky referenda, které jsou v  něm 
uvedeny, pročež protokol nemůže vrá-
tit. Rozhodně neměl v úmyslu protokol 
roztrhat, ale naopak, ochránit jej!

• Místostarosta obce chtěl odejít z  kan-
celáře starosty, přičemž mu ale před-
seda komise pro referendum zastoupil 
cestu a nechtěl jej nechat odejít, a to 
ani po požádání místostarosty, aby jej 
nechal odejít. Na otázku, zda mu bude 
předseda komise pro referendum 
bránit v  odchodu, tento odpověděl, 
že ano, že jej nenechá odejít. Na to se 
místostarosta snažil protáhnout vedle 
předsedy komise pro místní referen-
dum tak, aby mohl odejít. Přitom měl 
v  jedné ruce svůj notebook a v druhé 
ruce fotoaparát. Ruce měl ve snaze vy-
manit se z působení předsedy komise 
pro referendum při těle, nikterak je ne-
zvedl, aby jimi předsedu odstrčil nebo 
jej uhodil. Při částečném kontaktu hor-
ní poloviny těla obou uvedených osob 
došlo k tomu, že předseda komise vy-
rovnával svoji stabilitu a při tom udělal 
úkrok vzad. Přitom ale neupadl, o žád-
ný předmět se neuhodil, ani jej neuho-
dil místostarosta obce.

• Předseda komise na uvedenou situaci 
reagoval zvoláním, že byl fyzicky napa-

den a že to telefonicky zavolá na Policii 
ČR, což také učinil. 

• Hlídka Policie ČR, která na místo přijela, 
nemusela mezi účastníky, kteří se na-
cházeli na obecním úřadě zasahovat, 
a v danou chvíli nabídla součinnost při 
předávání protokolu o výsledcích refe-
renda, který byl brzy nato vyvěšen na 
úřední desce obecního úřadu a zveřej-
něn na webových stránkách Obce Po-
dolí. 

• V současnosti Policie ČR šetří, zda k fy-
zickému napadení předsedy komise 
pro referendum skutečně došlo, nebo 
jestli se naopak on bude zodpovídat 
z  nepravdivého obvinění. Na výsledky 
referenda neměla uvedená záležitost 
žádný vliv. Novináři, které členové ko-
mise pro místní referendum telefonicky 
přivolali, nebyli při popisované události 
v  kanceláři obecního úřadu, a  nebyli 
tam ani po příjezdu policie. Články, kte-
ré do novin napsali, jsou jen jejich do-
mněnkami, při kterých vycházeli pouze 
z nepřesného vyjádření jedné zúčastně-
né strany. K maření místního referenda 
nikým rozhodně nedošlo a zastupitel-
stvo Obce Podolí bude jeho výsledky 
zcela respektovat. Tak se také vyjádřilo, 
jak všichni víme, už na svém 20. zasedá-
ní 11. 7. 2016, kdy dopředu rozhodlo, že 
pozemek parc. č. 4328/2 obec neprodá, 
že dále bude veden jako trvalý travní 
porost a že zůstane součástí nadregio-
nálního biokoridoru Hluboček.

Poplatky za odvoz popelnic v roce 2017
Jak bylo zjištěno, pro rok 2015 neby-

ly naší obcí splněny všechny legislativní 
podmínky, které by umožňovaly vybírání 
poplatků od občanů Podolí za svoz a li-
kvidaci komunálního odpadu (odvážení 
popelnic). Tyto poplatky byly v roce 2015, 
dle všeho, vybírány neoprávněně. Tehdej-
ší vedení naší obce opomnělo, že pro rok 
2015 bylo nutné nechat zastupitelstvem 

obce schválit dodatek obecně závazné vy-
hlášky, ve kterém měla být uvedena výše 
nákladů, které má naše obec se svozem 
a likvidací tohoto druhu odpadu a nebyl 
proveden výpočet poměrné části těchto 
nákladů na jednoho občana.  Z  důvodu 
snahy o předcházení stížnostem, případ-
ně soudním žalobám ze strany občanů 
Podolí pro neoprávněnost vybírání těchto 

poplatků v roce 2015, bude navrženo, aby 
bylo od jejich vybírání v  roce 2017 zcela 
upuštěno. Tím by došlo ke kompenzaci 
uvedeného pochybení ze strany přede-
šlého vedení naší obce a nápravě zjiště-
ného stavu. Znamená to, že pokud zastu-
pitelstvo Obce Podolí schválí návrh, aby 
poplatky za odvážení popelnic se v  roce 
2017 nevybírali, tak se vybírat nebudou.

rozhodování a řízení naší obce jako řadové členky zastupitelstva 
obce. O to ale stály jen krátkou dobu. Bývalé starostce i místosta-
rostce byla v  souladu se zákonem o  obcích vyplácena měsíční 
odměna (ekvivalent odstupného po skončení funkčního období) 
ještě následující 3 měsíce po odvolání z funkcí. 
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Koncem roku se ceny mohou lišit 
od předešlého období

Potvrdila se známá pravda, že koncem každého 
kalendářního roku se ceny každého zboží a služeb 
mohou lišit od  cen předešlého období. Kolik stály 
některé prvky mobiliáře a práce, které byly součástí 
dotované akce Duchovní a relaxační areál v Podolí na 
konci roku 2015, nemusíme tajit. S některými cenami 
můžeme být spokojeni více, s některými méně.
• Kruhová lavička 133 100 Kč (1 ks);
• parková lavička, cena 14 883 Kč/ks (12 ks); 
• koš na odpadky 11 132 Kč/ks (6 ks);
• dvě kovové plastiky 157 300 Kč;
• sadové úpravy 352 000 Kč; 
• všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Omyly a triky novinářů
Novináři, kteří informovali v posledních 

týdnech o dění v naší obci, vztahujícímu se 
k místnímu referendu, se dopustili několika 
omylů nebo možná triků. Ani jednou ne-
informovali o tom, že iniciátoři referenda 
nesouhlasí se stanovením přísnějšího reži-
mu pro pozemek, o kterém se v referendu 
rozhodovalo. Čtyři zastupitelé Obce Podolí, 
které mají iniciátoři referenda na své straně 
(včetně bývalé starostky a místostarostky), 
hlasovali na 20. zasedání zastupitelstva 
Obce Podolí proti tomu, aby byla ukonče-
na nájemní smlouva na tento pozemek, 

který už desátým rokem užívají pouze čty-
ři soukromé osoby, z nichž dvě byly členy 
přípravného výboru pro referendum. Uve-
dení zastupitelé (nyní již bývalí) podporují, 
aby významná část tohoto pozemku byla 
dále užívána jako zahrada sloužící pou-
ze jedné rodině z  nedalekého rodinného 
domu. Jsou zásadně proti tomu, aby před-
mětný pozemek byl podřízen režimu přís-
nější ochrany přírody a aby se na něm ne-
směly používat žádné chemické postřiky, 
hnojiva ani insekticidy. Řeči, že iniciátorům 
referenda jde v první řadě o ochranu po-

zemku parc. č. 4328/2 v katastrálním území 
Podolí nad Olšavou, jsou z tohoto pohledu 
pochybné. 

Dalším podstatným omylem či trikem 
novinářů je zveřejňování údajných foto-
grafi í pozemku, o kterém se v  referendu 
rozhodovalo. Buďto z neznalosti věci nebo 
proto, že naletěli lidem, kterým zkreslová-
ní údajů vyhovuje, otiskli fotografi i vybu-
dovaného mokřadu Kačák a ne pozemku, 
o kterém se hlasovalo. Tím novináři mylně 
informovali své čtenáře a podstatně ovliv-
nili názor veřejnosti na danou záležitost.

Výsledky místního referenda vztahujícího se k pozemkům, které jsou ve 
vlastnictví Obce Podolí, jsou jednoznačné. Občané rozhodli o tom, že poze-
mek parc. č. 4328/2 (pozemek nad ulicí Žleb za posledním rodinným domem 
vlevo) naše obec neprodá, že bude dále veden jako trvalý travní porost a že 
zůstane součástí nadregionálního biocentra Hluboček. Výsledek referenda 
je v těchto otázkách zcela ve shodě s rozhodnutím zastupitelstva Obce Po-
dolí ze dne 11. 7. 2016. Ve čtvrté otázce občané Podolí rozhodli, že naše obec 
neprodá žádný pozemek, na kterém jsou umístěny inženýrské sítě nebo do-
movní přípojky k těmto inženýrským sítím. Tady je nutné upozornit, že ze 
zablokování prodeje těchto pozemků nebudou možné žádné výjimky, což 
může mít negativní dopad na případné zájemce o jejich koupi. Ale i toto 
rozhodnutí občanů, které vzešlo z místního referenda, je nutné respektovat 
a zastupitelstvo Obce Podolí nemá žádný problém je dodržet.

Výsledky místního referenda a jeho důsledky 
pro občany Podolí

Ekonomicko – právní okénko
Zákon č. 320/2001, o fi nanční kontrole

§ 22 odst. 6 – O závažných zjištěních z vykonaných fi nančních 
kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo fi nancí nej-
později do 1 měsíce od ukončení fi nanční kontroly. Za závaž-
né zjištění se považuje:
a) zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle 

zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo po-
licejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin,

b) zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo 
poškození veřejných prostředků v  hodnotě přesahující 
300 000 Kč.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 365 odst. 1, Schvalování trestného činu – Kdo veřejně schvalu-
je spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho 
pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§ 159 odst. 1 – Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zava-
zuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřeb-
nými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo 
není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit 
při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro 
sebe důsledky.

Dotace na nákup domovních čistíren odpadních vod (DČOV)
Ministerstvo životního prostředí při-

pravilo a vyhlásilo dotační program na 
podporu nákupu a instalace DČOV. Pro 
obec Podolí se tak otevírá příležitost řešit 
problém čištění odpadních vod ekono-
micky méně nákladnou cestou a hlavně 
bez nutnosti „rozkopat chodníky a silni-
ce“ ve větší části obce.

MŽP podpoří až do výše 80 % projekt 
obce, která bude tímto způsobem ga-
rantovat zabezpečení čištění odpadních 

vod minimálně u 30 % obyvatel obce. 
Vedení obce musí s občany dohodnout 
podmínky umístění a provozu DČOV 
a musí garantovat funkčnost těchto čis-
tíren po dobu deseti let. Dotaci je možné 
získat nejenom na malé DČOV pro 2 až 
5 tzv. ekvivalentních obyvatel (v zásadě 
jeden rodinný dům), ale i pro větší tzv. 
blokové čistírny. Příspěvek na jednu čis-
tírnu se může pohybovat v rozmezí 100 
až 240 tisíc Kč.

Nabízený dotační program umožní 
mnoha občanům nahradit nevyhovující 
septiky či jímky, pořídit si vlastní čistírnu 
odpadních vod a vyhnout se tak v  bu-
doucnu případným postihům ze strany 
kontrolních orgánů. Proto si myslím, že 
by vedení obce mělo nabízenou příle-
žitost využít a pokusit se získat dotační 
prostředky z tohoto programu MŽP.

Vladimír Mana



Podolské listy 55/2016

Lesk a bída digitalizace pozemkových map II.
V minulém čísle Zpravodaje Obce Podolí jsme upozornili na 

nejednotný původ katastrálních map v obecné rovině a upozor-
nili na jeho možné důsledky. Záměrně jsme nechali na každém 
občanovi do jaké míry je či není schopen si připustit úvahu na 
toto téma. Možná i z toho důvodu, abychom neovlivňovali roz-
hodnutí jednoho každého hlasujícího v referendu.

Buďme tedy dnes konkrétnější. V roce 2012 byl katastr naší 
obce digitalizován. To samo o sobě není žádná katastrofa, ostatně 
digitalizuje se celá ČR. Původní mapy jsou z dob Rakouska-Uher-
ska a sahají až k roku 1827. Důležitý je ale fakt, že skutečné hrani-
ce pozemků nemusí být tam, kde si myslíme, že jsou, ale mohou 
být klidně o metr, dva posunuty. Chceme-li takovýto pozemek 
prodat (častou i s domem, který na něm stojí) nebo koupit, nebo 
stane-li se předmětem dědického řízení, dražby, exekuce apod., 
lehce může nastat stav, že při geodetickém zaměření se přijde na 
to, že hranice, o kterých jste byli přesvědčeni, že jsou odnepaměti 
„na svém místě“ neodpovídají skutečnému stavu, který je zapsán 
v katastru nemovitostí. Že taková skutečnost může výrazně ovliv-
nit cenu nemovitosti směrem dolů netřeba zdůrazňovat. 

Příklad druhý – hranice pozemku, o které jsme byli přesvědče-
ni, že je v souladu s tím, co je zapsáno v katastru nemovitostí sou-
sedí například s pozemkem, který je v majetku obce, a je tedy ve 
skutečnosti na obecním pozemku. Donedávna žádný problém. 
Požádat obec o úpravu vlastnické vztahu – například odkupem 

apod. Nyní problém téměř neřešitelný, opět velmi ovlivňující cenu 
nemovitosti.

Příklad třetí – v  obci je celá řada domů, které nestojí přímo 
u chodníku nebo jiné komunikace. V praxi to znamená, že mezi 
domem a obecní komunikací je například předzahrádka, která 
je rovněž obecní. Pokud navíc pod touto předzahrádkou vedou 
inženýrské sítě, dochází k paradoxní situaci, kdy do svého domu 
chodíte přes cizí (v tomto případě obecní) pozemek. To samo-
zřejmě můžete. Jakým způsobem to ale může ovlivnit cenu vaší 
nemovitosti, je-li na ni přístup přes pozemek jiného vlastníka? 
Jistě opět netřeba zdůrazňovat. Jakákoliv realitní kancelář toho 
samozřejmě při odhadu ceny nemovitosti využije pochopitelně 
ve svůj prospěch. Že takovýto pozemek nelze bez souhlasu obce 
například ani vydláždit, zabetonovat osázet zelení atd., je rovněž 
nesporné. Zbývá jen podotknout, že až na malé výjimky se hlav-
ních iniciátorů referenda příklad třetí netýká. Úkolem i zájmem 
obecního úřadu je předcházet případným sporům a napomáhat 
k jejich smírnému řešení. Na druhé straně je však povinen vzít na 
vědomí výsledky referenda a měl by se jimi řídit. I přesto, že by rád 
vyhověl případným žádostem, nebude tak moci učinit. Především 
proto, že sami občané se o tuto možnost dobrovolně připravili. 
Koho se tento problém netýká, může zůstat (a jistě i zůstává) klid-
ný, kdo zjistí, že ho problém omezuje nebo omezovat bude, měl 
by začít přemýšlet.

Mám za to, že mé chování nebylo nevhodné
Jako by toho bylo málo, po rozruchu při předávání pro-

tokolu o výsledcích referenda, měly události v  sobotu 8. října 
2016, další pokračování. Zhruba v 16.30 hodin se před obecním 
úřadem shromáždilo asi 50 lidí, kteří neskrývali svoji agresivitu. 
Opět si to přišli vyřídit se starostou a místostarostou. V tu chvíli 
už byla na místě také hlídka Policie ČR, kterou v jiných souvislos-
tech přivolal předseda volební komise pro místní referendum. 
Rád bych v následujících řádcích reagoval na hodnocení mého 
chování, jak se k němu vyjádřili některé osoby a novináři.

Nemyslím si, že by kdokoliv, kdo nebyl v tu chvíli na místě 
přítomen, mohl pouze na základě jednostranných informací 
hodnotit správnost či nesprávnost mého chování. Dokonce 
ani pan starosta ne, neboť ani on v tu chvíli nebyl před obec-
ním úřadem, a ani on nebyl přítomen tomu, jak asi čtyřicet zfa-
natizovaných a rozzuřených lidí mělo snahu mně hned bránit 
v odchodu, a hned zase hnát před sebou jako štvanou zvěř. 

Vrcholem snahy pošpinit mě, bylo dva dny nato vyjádře-
ní novináře pana Petra Čecha v Dobrém dnu s Kurýrem, kde 

napsal, že jsem přítomné provokoval tím, že jsem se jen tak 
prošel mezi základní školou, kulturním domem a zpět k úřadu 
… Tento názor je skutečně hodný nějaké novinářské anticeny! 

Je opravdu možné, aby v České republice v  roce 2016 se 
dalo za provokaci považovat, pokud se kdokoliv volně pohybu-
je po veřejném prostranství? To, že jsem byl obklopen davem 
lidí, kteří byli schopni mě lynčovat, nikomu zřejmě nevadilo 
a ani teď nevadí. Jako špatné chování je hodnoceno, že jsem 
se procházel po chodníku a přitom několikrát změnil směr své 
chůze. V danou chvíli jsem si totiž uvědomoval, že nemůžu jít 
přímo domů. Proč? Měl jsem totiž obavy o bezpečnost osob 
ve svém domě, kam bych rozzuřený dav přivedl. Raději jsem 
riskoval, že dav ublíží mně! To je vážně tak těžké pochopit? Jak 
byste se na mém místě zachovali vy? 

Z hodnocení mého chování některými novináři a lidmi, 
jsem skutečně smutný.

Miroslav Křižka

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání hospodaření obcí, pro-

váděné každoročně pracovníky Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje podle zá-
kona č.  420/2004 Sb., bývá u obcí nad 
800  obyvatel prováděno vždy ve dvou 
fázích. V  první fázi bývá přezkoumáno 
hospodaření za první pololetí daného 
roku, případně za celé období do dne, 

než se kontrolní pracovníci ke kontrole 
dostaví. První fáze bývá v  naší obci už 
dlouhé roky prováděna v  měsíci září. 
Letos tomu tak ale nebylo, do dnešní-
ho dne se nikdo ke kontrole z krajského 
úřadu nedostavil. Až se tak stane a  vý-
sledky kontroly budou známy, budou 
s nimi naši občané seznámeni. Za chyby 

v účetnictví, které odhalilo přezkoumání 
hospodaření za minulý rok, odebrala sta-
rostka obce účetnímu osobní hodnoce-
ní, jako nenárokovou složku platu, na ně-
kolik měsíců. Doufejme, že první pololetí 
letošního roku a poté také druhé pololetí 
roku, bude hodnoceno z pohledu účet-
nictví, jako bezchybné.

Inventarizace majetku obce
Dne 11. listopadu 2016 bude zahájena inventarizace majetku naší obce, která potrvá zhruba do poloviny ledna 2017. Je to každo-

roční povinná kontrola majetku, kterou každé účetní jednotce ukládá zákon o účetnictví a příslušná prováděcí vyhláška. V rámci tohoto 
procesu má být zjišťována existence a stav nemovitého i movitého majetku a způsob jeho využívání.
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Proč obec nepronajala hřiště ve Žlebě
Vedení obce Podolí po obdržení žádosti o pronájem hřiště v ulici 
Žleb k pořádání zábavného odpoledne pro děti „Veselý Hluboček“, 
poslední neděli v srpmu, původně souhlasilo. Poté ale, co byly na 
obecní úřad doručeny plakáty na tuto akci, na nichž bylo uvedeno, 
že pořadateli jsou Sokol Podolí a také „Veselé Podolí“, vzneslo poža-
davek, aby byly známy osoby, které druhého pořadatele této akce 
zastupují. To bylo ze strany Sokola Podolí odmítnuto, stejně jako 
bylo odmítnuto, aby z plakátů byla odstraněna informace, že „Ve-
selé Podolí“ je spolupořadatelem akce „Rozloučení s prázdninami“. 
Snad každý logicky uvažující člověk uzná, že není možné, aby se na 

Odpovídáme na dotazy, informujeme …
• Realizace zpevněné cesty do Lipin za 

peníze státu je ohrožena, neboť ve 
spodní části by cesta musela vést také 
přes pozemky manželů Podškubko-
vých a Zemědělského družstva Mír 
Kunovice, kde tito vlastníci s cestou 
nesouhlasí. Manželé Podškubkovi 
jsou ochotni jednat o odprodeji svých 
pozemků za vyšší cenu, než jím byla 
nabídnuta, zemědělské družstvo ale 
prostřednictvím svého předsedy vy-
slovilo s vybudováním cesty absolutní 
nesouhlas.

• Klubovna na mandlovně, kulturní 
dům, případně další prostory, jsou 
k dispozici všem místním neziskovým 
organizacím k  jejich činnosti. Prosto-
ry je možné využívat zdarma k běžné 
činnosti spolků, včetně nácviku zpěvu 
a hraní stolního tenisu.

• K  podepsání smlouvy o fi nanční do-
taci z  rozpočtu obce, o  kterou po-
žádala Tělocvičná jednota Sokol Po-

školy, které provede pan Tomáš Kop-
čil, bude realizováno v měsíci listopa-
du letošního roku.

• Vyřizování žádosti o dotaci na re-
konstrukci domu čp. 64 (budova nad 
novou kaplí, donedávna využívaná 
místními chovateli) nemohlo být do-
taženo do konce, neboť podklady 
k  tomu potřebné bývalá starostka 
obce doposud novému starostovi 
obce nepředala a v budově obecního 
úřadu nebyly dohledány.

• Občané mohou podávat návrhy vzta-
hující se k  sestavení rozpočtu naší 
obce na rok 2017 na obecním úřadě 
nebo u jednotlivých členů zastupitel-
stva obce. Tyto návrhy je třeba podat 
do 15. 11. 2016.

• Kalendář na rok 2017, vydaný naší 
obcí, bude možné objednat na obec-
ním úřadě do 25. listopadu 2016, 
k odebrání bude připraven nejpozději 
12. 12. 2016.

dolí, se její zástupce na obecní úřad 
nedostavil a jen telefonicky sdělil, že 
žádost o dotaci bere zpět. Obdobně 
přidělenou dotaci odmítl také spolek 
Folklor a kultura v Podolí, jejíž zástup-
ce k tomu ale zvolil písemnou formu 
svého vyjádření. Místní organizace 
zahrádkářů pro letošní rok o dotaci 
z  rozpočtu Obce Podolí vůbec nepo-
žádala, může tak ještě učinit, musí ale 
žádost o dotaci předložit co nejdříve. 
Zbývající žadatelé dotaci od Obce Po-
dolí již obdrželi.

• Místní fi rmy, které zastupitelstvu obce 
doporučila bývalá starostka obce paní 
Bc. Jana Rýpalová, žádnou nabídku 
na obnovu dřevěného kříže a vybo-
dování pasivního místa odpočinku 
u mokřadů, nepodali. Z tohoto důvo-
du se ani jedna z uvedených akcí v le-
tošním roce neuskuteční.

• Restaurování památníku obětem 
2.  světové války u budovy základní 

Pan Marek Osoha navštívil Podolí
V  srpnu letošního roku 

navštívil naši obec pan Ma-
rek Osoha, praprasynovec 
podolského rodáka Jana 
Osohy, jehož busta je umís-
těna u kulturního domu 
v Podolí. 

Na obecním úřadě ne-
chal pan Marek Osoha na 
sebe telefonický kontakt 
pro případ, kdyby měl kdo-
koliv zájem se s ním spojit.

Nákup rideru bez sběrného koše a bez kabiny
Na jaře letošního roku zakoupila naše 

obec tzv. rider, což je pojízdný technic-
ký prostředek s  vlastní hnací jednotkou, 
který je možné s přídavným zařízením 
využívat např. k sečení větších travnatých 
ploch a v zimě k odmetání sněhu a údrž-
bě pozemních komunikací. Nákup rideru 
nás přišel zhruba na 255  000 Kč. Při let-

ním provozu bylo zjištěno, že uvedenému 
zařízení schází sběrný koš na posečenou 
trávu, který není možné samostatně kou-
pit. Před nadcházející zimní sezónou bylo 
dále zjištěno, že prodejce, u kterého byl 
rider zakoupen, není schopen k němu do-
dat kabinu pro řidiče, což je v zimním ob-
dobí dosti důležitá součást celé jednotky. 

V  současnosti se jeví, že prodejce rideru 
byl bývalým vedením naší obce vybrán 
chybně, neboť to samé zařízení bylo mož-
né zakoupit u jiného prodejce, ke kterému 
je to z Podolí podstatně blíže, ten by dodal 
sběrný koš na trávu a kabinu pro řidiče bez 
problémů a dokonce by byl o několik tisíc 
korun levnější.

Podzimní výsledky fotbalově soutěže
Fotbalová sezóna 2016/2017 byla zahájena 11. 9. 2016 prvním sou-
těžním zápasem s tímto výsledkem • Podolí – Bystřice P/L 2:1. Další 
utkání byla sehrána s těmito výsledky: • 18. 9. 2016 Suchá Loz – Podolí 
2:0; • 25. 9. 2016 Rudice – Podolí 1:2; • 9. 10. 2016 Korytná – Podolí 2:4; 
• 16. 10. 2016 Komňa – Podolí 1:2; • 23. 10. 2016 Podolí – Rudice 5:3.
V základní sestavě nastupovali většinou 2 až 4 hráči, kteří jsou ob-
čany Podolí a ti významně přispěli k uvedeným dobrým výsledkům.  
Další informace na http://skpodoli.tode.cz. 
S celkovým ziskem 18 bodů skončili naši fotbalisté po podzimní části 
soutěže na 3. místě, jen o horší skóre za druhou Bystřicí P/L  a jeden 
bod za první Suchou Lozí. Blahopřejeme!

pořadatelské činnosti jakékoliv veřejné akce podílely osoby, které 
chtějí zůstat v anonymitě. To byl také jediný důvod, proč byl za-
mítnut pronájem hřiště na tuto akci. Je škoda, že občanům nebyla 
poskytnuta tato pravdivá informace zdůvodňující odmítnutí pro-
nájmu hřiště a byly jim podsunuty zcela jiné informace, které měly 
vzbudit nevraživost vůči vedení obce. Závěrem je nutné uvést, že 
v Podolí budou podporovány všechny akce pro děti a mládež, vždy 
ale bude vyžadováno, aby byl jasně znám pořadatel a alespoň jed-
na osoba, která bude pořadatele zastupovat a nést odpovědnost 
za případné škody.
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Překvapivé zjištění – prodej pozemku odmítlo zastupitelstvo už v roce 2007
Jak nás všímaví občané upozornili, ze zveřejněných usnesení na 

obecních webových stránkách vyplývá, že zastupitelé obce Podolí 
na svém 4. zasedání, které se uskutečnilo 16. 2. 2007, NESOUHLASILI 
s prodejem části pozemku parc. č. 915/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou 
(pozn.: uvedený pozemek byl po roce 2008 v rámci komplexních po-
zemkových úprav přečíslován na parc. č. 4328/2). A kdo byl tím, kdo 
o odkoupení v roce 2007 žádal? Byl to Ing. Jiří Trávníček. A stalo se 
tak skutečně 9 let předtím, než projevili zájem o koupi tohoto po-
zemku další zájemci. Prostě za starostování Miroslava Křižky to nešlo, 
tak se o odkoupení pozemku, uvedený zájemce pokusil za staros-
tování paní Jany Rýpalové v roce 2016. Nevěříte tomu? Předmětné 
usnesení zastupitelstva obce Podolí je uvedeno na internetové ad-
rese http://www.obecpodoli.cz/dokumenty/usneseni/2007-usnese-

ni-04.pdfa.Pro nezasvěceného čtenáře je třeba uvést, že pozemek, 
který je v tomto článku zmiňován, je oním pozemkem, který se na-
chází nad ulicí Žleb, jehož záměr prodeje zveřejnila bývalá starostka 
obce paní Rýpalová dne 24. 3. 2016 bez souhlasu zastupitelstva obce 
Podolí. Zastupitelstvo naší obce ale ani tentokrát uvedený pozemek 
neprodalo a také vypovědělo Ing. Trávníčkovi nájemní smlouvu na 
jeho užívání, co by zahrady. Vše, co se od července letošního roku 
v Podolí děje, považuje většina našich zastupitelů za mstu, ke které 
jsou zneužíváni naši občané, přičemž je jimi manipulováno a jsou 
jím podsouvány nepravdivé informace. Výsledky místního referenda, 
vztahujícího se k pozemku parc. č. 4328/2 zastupitelstvo naší obce 
vítá, byť jej od počátku považovalo za snahu úzké skupiny lidí pře-
kroutit fakta a zastřít své skutečné úmysly.

Naučná stezka Mokřady Podolí
Nově vybudované mokřady v naší obci 

by měly vedle svých ekologických funkcí při-
nést také prostor pro relaxaci a osvětu. Jako 
zastupitel obce bych byl proto rád, kdyby ve-
dení obce připravilo a následně zrealizovalo 
projekt naučné stezky, která potenciál obou 
lokalit mokřadů využije.

Naučná stezka by měla být koncipována 
jako vycházkový okruh, spojující centrum 

obce Podolí s oběma lokalitami mokřadů. 
Naučná stezka by byla nejenom vyznačena 
v  terénu, měla by být uzpůsobena pro po-
hyb starších občanů a rodičů s malými dět-
mi a měla by být vybavena informačními 
tabulemi a odpočinkovými místy s lavičkami 
a přístřešky.

Byl bych proto rád, kdyby vedení obce 
nechalo zpracovat koncept řešení naučné 

stezky s návrhem trasy s informačními a od-
počinkovými body. Tento koncept by měl 
být co nejdřív předložen občanům k veřejné 
konzultaci, aby mohlo být zadáno zpracová-
ní podrobného projektu naučné stezky a aby 
mohla být zpracována také žádost o dotaci 
na její realizaci.

Vladimír Mana

Zprávičky z naší školičky
• Nový školní rok jsme zahájili s novými 

prvňáčky a druháčky v  nově vymalo-
vaných třídách. Škola zakoupila nové 
pomůcky. V mateřské škole se pořídily 
nové podlahy, koberce a výmalba. Kvůli 
nečekané havárii potrubí se některé 
přípravné práce trochu protáhly. Roz-
sáhlá rekonstrukce vodovodních od-
padů a kanalizace se plánuje na letní 
prázdniny.

• V září jsme měli ve škole výukový pro-
gram na téma zdravá strava – pět zdra-
vých skupin jídelníčku. Děti rozděleny 
do smíšených skupin plnily zadané 
úkoly. Za správné řešení úkolů dostaly 
děti „ pětky“.

• Naše škola vyhrála za sběr papíru 
a elektroodpadu návštěvu pro všechny 
děti do Kovozoo. Celá škola se vlakem 
vydala do Starého Města, prohlédli 

jsme si kovová zvířata, svezli jsme 
se ve Steelince. Je vidět, že sbírání 
se vyplatí.
• V naší škole sbíráme opravu vše, 
sbírali jsme jablka na zahradě, pa-
pír a elektroodpad po vesnici. Sbí-
ráme také staré baterie a PET vršky. 
Všechno najde své upotřebení. Za 
práci při sběru a za utržené peníze 
se do školy kupují nové pomůcky, 
hry do školní družiny.

• Naši školu pravidelně navštěvuje poli-
cistka, která má na starost prevenci ve 
školách. Seznamuje žáky s různým ne-
bezpečím, které na ně na ulici číhá. 

• Jednou za 14 jezdí škola i školka na pla-
vecký výcvik do Uherského Hradiště.

• Prosíme vás o pomoc při sbírání papíru, 
ten můžete kdykoliv v průběhu školní-
ho roku přivézt ke škole, kde jsou v prů-
jezdu umístěny kontejnery na tříděný 
odpad. Moc nám tím pomůžete, každý 
korunka je pro nás dobrá.
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v září a říjnu:
Majíčková Dana 60 let

Novotný Lubomír 60 let

Brandys Pavol 60 let

Prokopová Eva 65 let

Paška Karel  65 let

Galušková Eva 70 let

Hanáček Bohumil 70 let

Malinová Ludmila 81 let

Králová Věra  81 let

Huňka Zdeněk 81 let

Hrabalová Marie  88 let

Narození:
Dne 25. 8. 2016 se Barboře Bobčíkové a Vítězslavu Bobčíkovi (čp. 5) 

narodila dcera Rozálie

Dne 3. 9. 2016 se Veronice Králové (čp. 7) a Petru Šišákovi (čp. 133) 

narodila dcera Šárka

Úmrtí:
Dne 21. 9. 2016 zemřel pan Stanislav Zpěvák (čp. 134) ve věku 93 let

Všem jubilantům srdečně 
blahopřejeme!

Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce

Pozvání na besedu s důchodci

V pátek 4. 11. 2016 od 18.00 hodin se v kulturním domě v Podolí uskuteční 22. zasedání zastupitelstva 
Obce Podolí. Na program jednání bude zařazena např. příprava rozpočtu obce na rok 2017 

a informace o činnosti orgánů Obce Podolí po rezignaci čtyř zastupitelů obce. Všichni občané jsou 
k účasti srdečně zváni.

V sobotu 19. listopadu 2016 se od 15.00 hodin uskuteční v místním kulturním domě tradiční se-
tkání seniorů a členů zastupitelstva Obce Podolí. K příjemnému posezení a zábavě jsou všichni naši 

senioři srdečně zváni!

Změna provozní doby místní knihovny

Provozní doba místní 
knihovny se mění. Od
1. listopadu bude: úterý 

a středa, vždy od 15.30
do 18.00 hodin.

Na fotografi i je nová knihovnice 
paní Mgr. Eliška

Pilková, učitelka místní základní 
školy.


