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Opravdu rostou

Okurková sezóna končí, začíná sezóna pro sběratele hub. Houby na obrázku byly nasbírány 23. srpna 2016.
A kde? No přece v lese! 

K místnímu referendu
Zastupitelstvo Obce Podolí vyšlo vstříc přání našich občanů a petičního přípravného výboru a na svém posledním zasedání schválilo vše podstatné, čeho chtějí iniciátoři místního referenda dosáhnout. Konání místního referenda o navržených otázkách se proto jeví
jako nadbytečné a nelogické, neboť jeho iniciátorům bylo předem vyhověno. Referendum se musí ale uskutečnit, neboť jeho iniciátoři
na něm trvají. Termín konání místního referenda, který byl stanoven na 17. 9. 2016, ještě může změnit Krajský soud v Brně.

Návaznost událostí vztahujících se k pozemku č. 4328/2
Časová chronologie vztahující se k prodeji pozemku parc. č. 4328/2, to je k pozemku, který se nachází nad ulicí Žleb za
posledním rodinným domem vlevo, byla
následující:
1. O tom, že se zveřejní záměr Obce Podolí,
že se uvedený pozemek prodá, rozhodla
tehdejší starostka obce bez projednání
v zastupitelstvu. Takový postup platné
zákony připouští, nicméně je nutné toto
přiznat a nesvádět to na druhé.

2. První, kdo podal žádost o odkoupení
předmětného pozemku, byla dcera pana
Jiřího T. Žádost o odkoupení nemohl podat přímo pan Jiří T., neboť ten se potýká
s krachem své firmy a insolvencí.
3. Poté následovaly písemné žádosti dalších tří zájemců.
4. Zastupitelstvo Obce Podolí dne
25. 4. 2016 odložilo rozhodnutí o možném prodeji pozemku (mimo již schválených 28 m2) na své příští zasedání.

5. Zastupitelstvo Obce Podolí dne
11. 7. 2016 rozhodlo, že pozemek parc.
č. 4328/2 naše obec neprodá.
Hlavním spouštěcím mechanismem
všech diskusí o možném prodeji uvedeného pozemku bylo zveřejnění záměru jeho
prodeje. Ten, kdo o zveřejnění rozhodl, přebral na sebe hlavní díl odpovědnosti za vše,
co následovalo. Rozhodovat totiž znamená
nést také odpovědnost.

Prodej části pozemku nad ulicí Žleb
Odpověď na otázku, jak velkou část pozemku parcelní části plotu na jejím pozemku. Tak to bylo schváleno zastupitelč. 4328/2 (pozemek nad ulicí Žleb za posledním domem vlevo) stvem obce a tak to bude dodrženo jak ze strany Obce Podolí,
prodala Obec Podolí paní MUDr. Evě Dokoupilové, je prostá. Bylo tak ze strany MUDr. Evy Dokoupilové. Jiný než tento prodej zato 28 m2. Ano, přesně tolik a ani o píď víc. Důvodem byla snaha stupitelstvo obce neschválilo a ani nemá v úmyslu schválit. Tyto
o urovnání sousedského sporu mezi firmou Axama a.s. a paní dok- informace ale mají všechny osoby bydlící v domě firmy Axama,
torkou Dokoupilovou, neboť koupená část pozemku bude nabíd- proto není jasné, proč s uvedeným návrhem na smír nesouhlasí1
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nuta jako náhrada za škodu, která této firmě vznikla při postavení
proti takovému záměru brojí.

Vybráno z 20. zasedání zastupitelstva obce Podolí konaného 11.-12. 7. 2016
Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo:
- přerušení 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí a přesunutí tohoto zasedání z budovy obecního úřadu do Kulturního
domu v Podolí.
- program 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí.
- změnu jednacího řádu zastupitelstva Obce Podolí spočívající
v tom, že je zrušen bod 4. článku 6 jednacího řádu. O zařazení
návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce
na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce, jak je
uvedeno v §94 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení).
- prodej části pozemku parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou,
výměra 28 m2 paní MUDr. Evě Dokoupilové, Podolí čp. 262, PSČ
686 04, s těmito náležitostmi, které budou uvedeny v kupní
smlouvě: kupní cena 140,- Kč/m2, geodetické zaměření a kupní
smlouvu nechá na své náklady vypracovat Obec Podolí, daň
z nabytí nemovitých věcí a poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí paní MUDr. Eva Dokoupilová, věcné břemeno přístupu k inženýrským sítím pro účely provozování, oprav
a údržby těchto sítí ve prospěch majitele těchto sítí bude sjednáno v kupní smlouvě a zapsáno v příslušné evidenci katastru
nemovitostí.
- konání místního referenda pořádaného na základě návrhu petičního výboru o čtyřech otázkách uvedených na podpisových
listinách. Zmocněncem přípravného výboru pro referendum
je paní MUDr. Eva Trávníčková. Toto referendum se uskuteční
v sobotu 17. 9. 2016 od 8.00 do 22.00 hodin v Kulturním domě
v Podolí. Návrh přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 1. 6. 2016.
- že pozemek parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou (mimo
již schválenou část prodeje o výměře 28 m2) naše obec neprodá a tento pozemek zůstane v jejím majetku a bude veřejně přístupný. Využití uvedeného pozemku se nebude měnit
a bude i nadále využíván jako trvalý travní porost a zůstane,
stejně jako ostatní stávající pozemky, součástí nadregionálního biocentra Hluboček. Dále zastupitelstvo Obce Podolí
schválilo, že neprodá žádný pozemek, který je v jejím majetku, pokud jsou na něm umístěny páteřní inženýrské sítě.
- vypovězení smlouvy o nájmu nemovitosti na část pozemku
parc. č. 4328/2 (dříve parc. č. 916/1) v k. ú. Podolí nad Olšavou,
která byla schválena na 6. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
dne 22. 6. 2007 a podepsána oběma smluvními stranami dne
10. 11. 2008. Důvodem je veřejný zájem spočívající v potřebě
zvýšené ochrany tohoto pozemku z důvodu výskytu vzácných,
příp. chráněných rostlin a živočichů. V předmětné smlouvě o
nájmu nemovitosti bylo uvedeno, že tento pozemek bude
využíván jako zahrada, což v současné době neodpovídá jeho
významnosti z pohledu ochrany přírody a krajiny.
- zprávu o inventarizaci majetku obce se stavem k 31. 12. 2015
bez připomínek.
- účetní závěrku obce Podolí se stavem k 31. 12. 2015 a závěrečný účet obce Podolí k 31. 12. 2015, a to bez výhrad.
- propachtování pozemku parc. č. 121/1 o výměře 2 452 m2, parc.
č. 121/4, o výměře 1 174 m2, parc. č. 123/1 o výměře 2637 m2,
parc. 123/2 o výměře 304 m2, parc. č. 123/4 o výměře 168 m2,
parc. č. 123/6 o výměře 967 m2, parc. č. 123/7 o výměře 148 m2,
panu Šimonu Raclavskému Podolí 243 na dobu neurčitou za
dohodnutou cenu a pověřuje starostku k podepsání pachtovní
smlouvy.
- pronájem části budovy čp. 244 o výměře 46,2 m2 firmě Help2
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Dental s.r.o. na dobu do 11. 10. 2022 a pověřuje starostku k podepsání smlouvy k pronájmu prostor sloužícího k podnikání.
Další náležitosti smlouvy.
záměr realizace stavebních úprav domu čp. 64, vč. rekonstrukce střechy a pověřuje výběrovou komisi ve složení Ing. Hastík
(předseda komise), pan Libor Baičev (člen komise) a pan Jiří
Halouzka (člen komise) zadáním, posouzením a vyhodnocení
nabídek dodavatelů na zhotovení akcí: 1. Podolský ráj a 2. Oprava střechy. Nabídka bude zaslána firmám Promont UH s.r.o., stavební firma Navláčil, Tradix s.r.o., Tufír s.r.o. a EKO UH s.r.o.
aby restaurování hrobů obětí 2. sv. války provedl pan Tomáš
Kopčil a pověřuje starostku obce vyřízením všech potřebných
úkonů vedoucích ke zdárnému dokončení restaurování a získání dotace na tuto opravu.
předložené žádosti o dotaci z rozpočtu obce Podolí na rok
2016 a pověřuje starostku obce k podepsání veřejnoprávních
smluv s těmito žadateli: Myslivecké sdružením „Boří“ Míkovice (15 000,- Kč), Tělocvičná jednota Sokol Podolí (15 000,- Kč),
Spolek kaple Sv. Ducha v Podolí (29 500,- Kč), Folklor a kultura
v Podolí – Spolek (15 000,- Kč).
schvaluje dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem
Kunovice a pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy.
veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Podolí a Městem Uherské
Hradiště pro výkon přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků Městem
Uherské Hradiště pro obec Podolí s účinností od 1. 10. 2016
a pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy.
dodatek č. 1 ke smlouvě č. PV 58/2005 s firmou Slovácké vodovody a kanalizace a.s., Uherské Hradiště, o zajištění provozu
vodohospodářského zařízení a pověřuje starostku obce k podepsání tohoto dodatku.
smlouvu o zřízení věcného břemene číslo OT-014330037378/002, uzavřenou s firmou E.ON Distribuce a.s., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku obce k podepsání této
smlouvy.
záměr podílet se vypracováním studie cyklistické stezky vedoucí Dolním Poolšavím. Výše finančního příspěvku z rozpočtu
Obce Podolí bude 15 tis. Kč.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na těžební, úklidové a zalesňovací práce v lese Obce Podolí uzavřené s Ing. Josefem Píšťkem
a pověřuje starostku k podepsání dodatku dle předloženého
návrhu.
prodloužení rozhlasové linky dle návrhu Františka Křiváka – Terosat Hluk, náklady do 10 000 Kč.
doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí o hlasování o odvolání Bc. Jany Rýpalové z funkce starostky
Obce Podolí a současně tento program doplnilo o hlasování
o zvolení nového starosty Obce Podolí, kterým byl navržen pan
Ing. Jaromír Hastík.
doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
o hlasování o odvolání Ing. Jarmily Kasperové z funkce místostarostky Obce Podolí a současně tento program doplnilo
o hlasování o zvolení nového místostarosty Obce Podolí, kterým byl navržen pan Ing. Miroslav Křižka.
měsíční odměnu (plat) pro neuvolněného starostu Obce Podolí, kterou bude zastávat Ing. Jaromír Hastík ve výši 22 500,- Kč.
Tato měsíční odměna bude poskytována od 12. 7. 2016 za
všechny funkce v orgánech Obce Podolí.
měsíční odměnu (plat) pro neuvolněného místostarostu
Obce Podolí, kterou bude zastávat Ing. Miroslav Křižka ve
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výši 20 500,- Kč. Tato měsíční odměna bude poskytována od
12. 7. 2016 za všechny funkce v orgánech Obce Podolí.
odvolání všech členů Redakční rady zpravodaje Obce Podolí,
s tím, že funkci členů uvedené redakční rady budou zastávat
všichni členové zastupitelstva Obce Podolí.

Zastupitelstvo Obce Podolí vzalo na vědomí:
- zprávu 300/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Podolí za rok 2015, včetně přijatých opatření bez připomínek.
Zastupitelstvo Obce Podolí vyslovilo souhlas:
- s účetní závěrkou a celoročním hospodařením Základní školy
a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace ve výši 0,- Kč za
rok 2015, a to bez připomínek.
Zastupitelstvo Obce Podolí pověřilo:
- výběrovou komisi, stejnou jako k opravě domu čp. 64, zadáním,
posouzením a vyhodnocením nabídek na vybudování místa
pasivního odpočinku u mokřadů a oslovením firem: EKOmasiv
Josef Ondrejka, pan Lubomír Novotný a Stolařství Smetana s.r.o.
s výzvou na předložení nabídky.
- výběrovou komisi, stejnou jako k opravě domu čp. 64, zadáním,
posouzením a vyhodnocením nabídek na obnovu dřevěného
kříže s Ježíšem. Nabídky budou zaslány EKO masiv Josef Ondrejka, pan Lubomír Novotný a Stolařství Smetana s.r.o.
- starostku obce jednáním s manželi Hanáčkovými o podmínkách prodeje pozemku parc. č. 4256 v k. ú. Podolí na Olšavou.
- starostku obce jednáním s vlastníky pozemku par. č. 2598/3,
2598/4, 2593, a 734/19 o prodeji nebo souhlasu s provedením
stavby na těchto pozemcích. Maximální cena pro jednání o koupi pozemku byla stanovena na 100,- Kč/m2.

-

-

Ing. Jaromíra Hastíka zajištěním opravy účelové komunikace v lokalitě Prostřední díly a opatření ke svedení dešťových vod. Náklady na tato opatření a opravy mohou být do výše 40 000,- Kč.
starostku obce k zajištění terénních úprav v prostoru mezideponie zeminy v lokalitě Prostřední Díly.

Zastupitelstvo Obce Podolí souhlasilo:
- se zásadami pro poskytování cestovních náhrad vyplácených
členům zastupitelstva Obce Podolí pro toto volební období
následovně: cestovní náhrady za užití soukromého osobního
automobilu budou poskytovány podle vyhlášky č. 385/2015
a právních předpisů, které na tuto vyhlášku navazují. Stravné
bude poskytováno v nejnižší výši, kterou příslušná vyhláška
připouští. V případě využití prostředků veřejné dopravy a dalších výdajů souvisejících s pracovní cestou budou cestovní náhrady poskytovány ve výši prokázaných oprávněných výdajů.
Zastupitelstvo Obce Podolí nesouhlasilo:
- s prodejem pozemku parc. 52/5 v k. ú. Podolí nad Olšavou.
Zastupitelstvo Obce Podolí odvolalo a zvolilo:
- odvolalo paní Bc. Janu Rýpalovou z funkce starostky Obce Podolí a zvolilo pana Ing. Jaromíra Hastíka starostou Obce Podolí.
- odvolalo paní Ing. Jarmilu Kasperovou z funkce místostarostky
Obce Podolí a zvolilo pana Ing. Miroslava Křižku místostarostou Obce Podolí.
- odvolalo Ing. Jaromíra Hastíka z funkce člena a předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Obce Podolí a nově do tohoto
výboru schválila a její předsedkyní jmenovala paní Zuzanu
Kubáňovou. Měsíční odměna ve výši dosavadní odměny pro
předsedu tohoto výboru zůstává beze změny (1 090,- Kč)
a bude poskytována od 12. 7. 2016.

Slovo starosty
Vážení občané, dovolte mi, abych vás
pozdravil na sklonku letošních prázdnin.
Po ukončení předešlého volebního období
jsem opouštěl obecní úřad hlavními dveřmi s tím, že jsem při volbě starosty a místostarosty hlasoval pro zastupitelky, které
pak převzaly vedení obce. Také jsem jim
po uvedení do funkce aktivně pomáhal při
plnění jejich pracovních úkolů. Naše spolupráce, která od začátku nebyla ideální,
dostala bohužel vážnou trhlinu ve chvíli,
kdy jsem vyjádřil odlišný názor na možnost
prodeje jistého – do té doby pro většinu
lidí zapomenutého obecního pozemku do
soukromých rukou. Doslova přes noc se
stal tento pozemek přírodním klenotem
Podolí. Pozemek, kterého podstatnou část
užívá na základě nájemní smlouvy schválené před mnoha lety jedním z předchozích
zastupitelstev za symbolických 100,- Kč/rok
soukromá osoba. Připomínám, že za uplynulé čtyři roky práce na obci mi nepřišel
do kanceláře jediný občan připomenout
nebo vytknout skutečnost, že pozemek
je pro ochranu přírody jedinečný a že se
obec o něj dle příslušných předpisů nestará. Také komise životního prostředí v čele
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s jejím předsedou neobdržela v posledních
šesti letech žádnou stížnost nebo podnět
ke zlepšení stávajícího stavu tohoto pozemku.
Po přečtení několika dehonestujících
článků v regionálním tisku, které se týkaly
také mé osoby a ve kterých mi pan redaktor nedal možnost se vyjádřit, jsem nabyl
přesvědčení, že pomlouvat jiného a škodit
mu se dá v našem státě skoro beztrestně.
Po distribuci štvavého letáku do poštovních schránek a po jeho zveřejnění v regionálním tisku formou placené reklamy
jsem očekával razantní reakci tehdejšího
vedení obce s tím, že se pomlouvačná kampaň řádně vyšetří a její autor bude hnán
k zodpovědnosti. Byl jsem přece „koaliční
partner“ bývalého vedení obce, který mu
pomáhal prosadit jeho plány rozvoje obce
a očekával jsem jeho podporu. Bohužel
jsem se přepočítal.
Nesdílím názor, že jedině obec nebo stát
se dovede starat nejlépe o svůj majetek.
Důkazem jsou desítky zanedbaných staveb
ve státní správě, které se staly po převzetí
do majetku soukromou osobou mnohdy
ozdobou svého okolí. Nicméně o prodeji

Podolské listy

obecního majetku rozhoduje zastupitelstvo, a to rozhodlo dne 11. 7. 2016 po veřejném projednání s občany, že se dotyčný
pozemek neprodá. Tím také měla věc skončit. Bohužel jsou občané naší obce záměrně
dezinformováni určitými osobami o skutečném stavu věci, což klidnému občanskému
soužití v naší obci jistě neprospívá.
Pokud nebude příslušnými orgány shledáno pochybení bývalého vedení obce
v jejich funkcích, současné vedení obce své
funkce složí. Zastávám názor, že do doby
rozhodnutí by měla být zachována pravidla
slušnosti a demokracie a neměl by být vytvářen nátlak na zastupitele ničením jejich
majetku a výhružkami. Každému, kdo chce
o této záležitosti získat patřičné informace,
jsou dveře obecního úřadu otevřeny.
Vážení občané, přeji vám všem příjemné nadcházející dny. Také vám přeji odvahu
vyslovit svůj názor a nenechat se pouze
ovlivňovat lidmi, kteří mohou mít pro další
rozněcování vášní v naší obci soukromý důvod. Žákům naší základní a mateřské školy
přeji hodně úspěchů v novém školním roce
a jejich rodičům hodně síly a trpělivosti.
Ing. Jaromír Hastík, starosta
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Důvody vedoucí k odvolání starostky obce
Zastupitelstvo obce Podolí zvolilo nadpoloviční většinou hlasů všech zastupitelů na konci roku 2014 v souladu se zákonem o
obcích Bc. Janu Rýpalovou starostkou obce. V souladu se stejným
zákonem a opět nadpoloviční většinou hlasů všech zastupitelů
odvolalo zastupitelstvo obce Podolí v červenci letošního roku Bc.
Janu Rýpalovou z její veřejné funkce.
Důvody pro odvolání starostky se přitom hromadily delší
dobu a jako zcela zásadní z dlouhé řady důvodů je možné uvést:
1. Špatná komunikace s většinou zastupitelů a nedostatečná
informovanost zastupitelů – termíny pro jednotlivé zasedání
zastupitelstva obce byla úmyslně stanovována na poslední
chvíli a to tak, aby zastupitelé, kteří prezentují jiné názory, než
starostka, se jednání nemohli zúčastnit (dopředu avizované
pracovní cesty, služební cesty do zahraničí, zahraniční dovolené); opakovaně byly na jednání zastupitelstva předloženy

neúplné nebo nedostatečně připravené materiály, jejichž projednání bylo zastupitelstvem odmítnuto a bylo nutné svolávat
další jednání zastupitelstva.
2. Netransparentní nakládání s finančními prostředky obce – tajení informací o jednotlivých položkách a jejich cenách v rámci dotovaných stavebních akcí (mokřady, DARAP) a uzavírání
dodatků ke smlouvám, které jsou v neprospěch Obce Podolí
(zimní údržba komunikací, prodloužení termínu pro akci DARAP). Tyto skutečnosti je možné také doložit podanými žádostmi o informace a nevůlí tyto informace poskytovat.
3. Chybný postup při administraci dotace DARAP – vystavení ověřovací doložky k neexistujícímu usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce, čímž vzniklo riziko neplatnosti dotační
smlouvy. Nepravdivá ověřovací doložka byla onou poslední
kapkou z dlouhé řady chyb, kterých se starostka dopustila.

Proč došlo k odvolání starostky a místostarostky až po půlnoci
Důvodem osmihodinového zasedání
zastupitelstva Obce Podolí, které se uskutečnilo 11. července 2016, byla nutnost
projednání 31 bodů, které do jejího programu zařadila tehdejší starostka paní Bc.
Jana Rýpalová. Z důvodů projednání všech
těchto bodů a rozsáhlé diskuse k nim, se
jednání zastupitelstva natáhlo až přes půlnoc. Tudíž časový plán neovlivnili ani tak
zastupitelé, jako starostka, která vyžadovala, aby se projednalo vše, co uvedla na pozvánkách. Do poslední chvíle také nebylo
jisté, zda k odvolání dojde, neboť starostce
i místostarostce byla na tomto zastupitel-

stvu dána poslední šance přislíbit nápravu
jím vytýkaných skutečností. Ty ale této poslední šance nevyužily a trvaly na svých, dle
většiny zastupitelů, špatných postupech ve
své práci. Pokud by uznaly svá pochybení
a změnily způsoby svého jednání, k jejich
odvolání nemuselo dojít. To se však nestalo. Paní Rýpalová i paní Kasperová shodně
potvrdily, (jak při zasedání zastupitelstva,
tak následující den do novin), že věděly,
že doložka, kterou smlouvu Jana Rýpalová
ověřila, není pravdivá, a tudíž není v pořádku. Přesto se hájily způsobem, který je
v právním státě zcela neomluvitelný, a ce-

lou situaci zlehčovaly. I laikovi musí být nad
slunce jasné, že nelze do smluv vepisovat
nepravdivé údaje jen tak, a posléze se hájit
slovy „oni to po mě chtěli“ (myšleno poskytovatelé dotace).
Všichni zastupitelé jsou trestně odpovědní, pokud vědí o porušování kteréhokoliv ze zákonů a nepokusí se zjednat nápravu. Náprava v takovém případě může
spočívat (vedle jiných opatření), v odvolání
starostky a místostarostky obce. Pokud by
tak zastupitelé neučinili, sami by mohli být
trestně odpovědní dle platného trestního
zákoníku.

Pět otázek, nad kterými je nutné se zamyslet

Existují osobní zájmy u občanů, kteří
protestují proti změnám ve vedení
obce?
Zda existují nebo neexistují osobní zájmy občanů, kteří
protestují proti změnám ve vedení naší obce, lze jen spekulovat. Pravdou ale je, že vedení obce Podolí do voleb v roce
2014 přistupovalo ke všem občanům stejně, přičemž vždy
hájilo obecní zájem. Nyní jsou ve hře prodeje a pronájmy
obecních pozemků, různé výjimky při stavebních řízeních,
účast ve veřejných soutěžích, prospěch z dotovaných akcí
nebo také hrozby pokut za nesplnění termínu pro dostavbu
rodinných domů v ulici Dražné. A ti, kterých se to týká, nejsou
si jisti, že vše dopadne v jejich neprospěch. Pravdou je, že každý případ bude nutné posoudit jednotlivě a spravedlivě rozhodnout. Tam kde to platné zákony umožní a nepoškodí to
zájmy naší obce, není nutné se takového rozhodnutí obávat.

1) Kdo „mobilizoval“ občany Podolí, aby přišli na 20. zasedání zastupitelstva obce a hájili starostku obce před možným odvoláním z funkce, když namísto běžných pěti účastníků z řad veřejnosti, přišlo na
toto zasedání, vedle zastupitelů, 70 občanů naší obce?
2) Kdo dopředu dohodnul pořízení videozáznamu z tohoto zasedání
zastupitelstva obce, když doposud nebylo možné tento postup, jako
běžný, prosadit v zastupitelstvu obce?
3) Kdo navrhl, aby se 20. zasedání zastupitelstva obce přesunulo z budovy obecního úřadu do kulturního domu, a poté se postavil na stranu těch, kteří tímto aktem zpochybňují legalitu tohoto zasedání?
4) Prospělo by zájmům Obce Podolí, kdyby starostka obce byla odvolána už na začátku 20. zasedání zastupitelstva, když se dopředu vědělo, že ihned po svém odvolání opustí jednací místnost a tím znemožní projednání těch záležitostí, ke kterým měla informace pouze ona?
5) Je možné připustit, že někteří občané Podolí, kteří nesouhlasí s odvoláním starostky, sledují své osobní zájmy, u kterých se obávají, že by
jim za nového vedení obce neprošly?

Svoz nebezpečného odpadu
V pondělí 5. 9. 2016 od 15.00 do 17.00 hodin se u obecního úřadu uskuteční sběr nebezpečného
odpadu. Občané Podolí mohou přivézt např. staré barvy, chemikálie, staré pneumatiky, starou
elektroniku a jiné.
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Odměna starosty vyplacená v roce 2010
Co se týká mé odměny při skončení
volebního období (tzv. odstupné), tu můžu
s klidným svědomím obhájit těmito argumenty:
1. Obec Podolí ušetřila za následující čtyři
roky, tj. v letech 2010 až 2014 více než
1 mil. Kč tím, že jsem po obdržení tzv.
odstupného už pobíral jen měsíční odměnu (plat) jako neuvolněný starosta
obce. Při tom jsem plnil všechny úkoly
starosty, jako bych byl uvolněný.
2. Dle důvodové zprávy Senátu ČR k zákonu o obcích se dá dovodit, že postup

při vyplacení odměny při skončení volebního období byl správný.
3. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo
tuto odměnu (tzv. odstupné), ještě
před jejím vyplacením a do dnešního
dne zastupitelstvo toto své rozhodnutí
nezměnilo ani nezrušilo.
4. Paní Jana Rýpalová jako tehdejší účetní obce (pozdější starostka obce) měla
v náplni své práce provést kontrolu, zda
takto vyplacená odměna (odstupné) je
ve shodě s platnými právními předpisy.
Ona tuto kontrolu udělala, svým pod-

pisem stvrdila, že vše je v pořádku a finanční prostředky vyplatila. Bez jejího
souhlasu by se tak stát nemohlo.
5. Nikdy nikdo můj postup soudně nenapadl, neboť každému bylo jasné, že by
s takovou žalobou u soudu neuspěl.
Skutečně nechápu, proč lidé, kteří odměnu (odstupné) v roce 2010 schválili,
dnes její vyplacení zpochybňují. Všechna
jejich nynější tvrzení jsou nepodložená
a v mnohém lživá.
Ing. Miroslav Křižka

Finanční výbor a podnět k prověření
Komunální politika je regulována poměrně přísnými zákony,
jejichž dodržování je ze strany soudů stále častěji vynucováno.
Veřejná funkce vykonávaná lehkomyslně a bez zodpovědnosti
už přivedla nejednoho komunálního politika před soud.
Podnět, který projednával finanční výbor obce Podolí dne
5. 6. 2016, za účasti všech členů výboru měl mimo jiné odpovědět na otázku, zda zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o poskytnutí dotace na svém zasedání dne 4. 9. 2015, jak ve smlouvě
vlastní rukou uvedla a podepsala tehdejší starostka Jana Rýpalová. Projednání tohoto podnětu uložilo finančnímu výboru samo
zastupitelstvo obce na jednání dne 22. 4. 2016.
Finanční výbor jednomyslně konstatoval, že zastupitelstvo
obce na svém zasedání dne 4. 9. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace neschválilo. Zastupitelstvo obce tuto smlouvu ani schválit
v září roku 2015 nemohlo, protože smlouva byla připravena teprve v prosinci roku 2015. Jana Rýpalová tedy napsala do smlouvy
o dotaci nepravdivou větu, čímž mohla ovlivnit zákonnost a platnost celé smlouvy. Učinila to zcela vědomě, což potvrdila i na po-

sledním jednání zastupitelstva obce.
Jako předseda finančního výboru jsem podle zákona neměl jinou možnost, než tuto skutečnost neprodleně oznámit orgánům
činným v trestním řízení, aby ji prověřily. Pokud bych tak neučinil,
vystavil bych nejenom sebe, ale všechny členy finančního výboru
riziku trestního stíhání za to, že jsme záměrně kryli postup bývalé
starostky, protože jsme s celou záležitostí byli prokazatelně seznámeni a nekonali jsme.
Zásadně musím na tomto místě odmítnout snahy kohokoli
celou záležitost bagatelizovat a naznačovat, že pokud bych jako
předseda finančního výboru mlčel, tak by se „na nic nepřišlo“.
A stejně zásadně musím odmítnout také výzvy a slova bývalé
starostky a místostarostky, která zazněla na posledním zasedání
zastupitelstva, že jsme mohli jejich lehkomyslné a nezodpovědné
jednání „napravit doplňujícím usnesením“. Jako zastupitel obce
bych si nikdy nedovolil hájit a zakrývat lži, lehkomyslnost a nezodpovědnost jakéhokoli vedení obce.
Vladimír Mana, předseda finančního výboru

Poděkování
Souboj se lží a nenávistí je těžký a vyčerpávající. Je nesmírně jednoduché pošpinit
kohokoli pomluvami. Lidé, kteří to dělají,
vědí velice dobře, že pomluva vždy nějaké
škody napáchá a že tento podlý způsob
boje sice nemusí vést k vítězství, ale může
aspoň ublížit. Vytváření atmosféry zloby
a nenávisti nepřineslo jejím autorům nikdy
štěstí. „Jedovaté sliny“ a „jedovatý vzduch“
ublíží v první řadě těm, kteří jimi zamořují
své okolí.
Podolí je v posledních týdnech zamořeno zlobou a nenávistí způsobem, který na-

konec nepřinese užitek nikomu. V takové
atmosféře je těžké hledat pozitivní impulsy. Chtěl bych proto dnes poděkovat všem,
kteří nepodlehli brutální kampani lži a nenávisti. Všem, kteří odmítli dělat závěry bez
znalosti objektivních informací o skutečné
podstatě sporů a problémů, do kterých se
dostalo obecní zastupitelstvo.
Pravda se nedá překřičet a nedá se ani
přelepit hanlivými transparenty. Pravda se
musí trpělivě a stále dokola říkat nahlas
a nebojácně. Především pak je nutné říkat ji lidem, kteří pravdu chtějí znát a kteří

chtějí mít co nejvíc informací. Děkuji proto
všem, kdo čtou a hlavně přemýšlejí o informacích, které se jim současné vedení
obce snaží předávat. Uvědomuji si, že by
jich mělo být víc, a udělám vše pro to, aby
se k občanům obce Podolí pravdivé informace dostávaly. Možná pak i někteří z těch,
kteří podlehli masáži lží a omluv a pod vlivem negativních emocí utvářeli své názory,
přehodnotí své postoje. Moje víra ve spravedlnost a pravdu mi dává naději tomu
věřit.
Vladimír Mana, zastupitel obce Podolí

Z knihovny
Uzavření knihovny o letošních prázdninách jste určitě zaznamenali všichni, včetně těch, kteří nebyli čtenáři ani návštěvníky. Situace se nezmění ani po prázdninách.
Vzhledem k tomu, že knihovnu navštěvovaly i děti, které
byly a jsou svědky útoků na mne a můj majetek, rozhodla jsem
4/2016

se práci v knihovně ukončit. Navíc setkávat se při práci s lidmi,
kteří se veřejně připojili k urážkám, považuji za naprosto nepřijatelné.
Knihovna bude uzavřena do odvolání, respektive do doby,
než se najde nový zájemce o tuto pozici.
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Místní referendum
V sobotu 17. září 2016 od 8.00 do 22.00
hodin se v naší obci v kulturním domě
uskuteční místní referendum o čtyřech
otázkách sestavených petičním přípravným výborem. Otázky, o kterých se bude
hlasovat:
1) Souhlasíte s tím, aby obec Podolí podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti, aby pozemek p. č. 4328/2
v k. ú. Podolí nad Olšavou či jeho část
zůstaly v majetku obce?
2) Souhlasíte s tím, aby obec Podolí
podnikla veškeré kroky v samostatné
působnosti, aby zachovala současné
využití pozemku p. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou či jeho část, tedy jako

trvalý travní porost?
3) Souhlasíte s tím, aby Obec Podolí
podnikla veškeré kroky v samostatné
působnosti, aby nevyjímala z nadregionálního biocentra Hluboček žádné
pozemky ve vlastnictví obce Podolí
ani jejich části a aby podnikla veškeré
kroky v samostatné působnosti, aby
pozemky, ve vlastnictví obce Podolí,
které jsou součástí nadregionálního
biocentra Hluboček, zůstaly v majetku
obce?
4) Souhlasíte s tím, aby obec Podolí podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti, aby pozemky ve vlastnictví
obce Podolí, kterými vedou inženýrské

sítě a domovní přípojky k inženýrským
sítím, zůstaly v majetku obce?
Do volební místnosti je nutné s sebou
přinést platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas).
Žádáme občany, kteří by chtěli být členy místní komise pro toto referendum, aby
se co nejdříve přihlásili na Obecním úřadě
Podolí. Odměna pro každého člena místní
komise bude 1 000 Kč, pro předsedu komise 1 400 Kč, pro zapisovatele 1 300 Kč.
Osobám bez zdanitelných příjmů (např.
někteří studenti, důchodci, osoby vedené
jako žadatelé o zaměstnání) se z této odměny nesráží žádná daň.

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje
V pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016 se v celé ČR uskuteční volby do krajských zastupitelstev. V Podolí bude volební místností sál kulturního domu, volit se bude v pátek
od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Občané, kterým zdravotní stav neumožní, aby se do volební
místnosti dostavili osobně, mohou požádat, aby je členové
volební komise navštívili doma s přenosnou volební urnou.
Před hlasováním se každý volič musí prokázat platným prů-

kazem totožnosti (např. občanským průkazem nebo cestovním pasem). Žádáme občany, kteří by chtěli být členy volební komise pro tyto volby, aby se co nejdříve přihlásili na
Obecním úřadě Podolí. Odměna pro každého člena místní
komise bude 1 300 Kč, pro předsedu komise 1 600 Kč, pro zapisovatele 1 500 Kč. Osobám bez zdanitelných příjmů (např.
někteří studenti, důchodci, osoby vedené jako žadatelé o zaměstnání) se z této odměny nesráží žádná daň.

Lesk a bída digitalizace pozemkových map aneb časovaná bomba
Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem
území dochází k nepřesnostem ve vedení průběhu vlastnických
hranic v katastru nemovitostí. Pokud sousedé užívají pozemky ve
vzájemné shodě, drobnější nepřesnost jim zpravidla nečiní potíže. Spory ale mohou nastat například při stavbě plotu, garáže či
zahradního domku u hranic pozemku. Problém může nastat i při
koupi pozemku, kdy platíte za metry, které vám fakticky nepatří.
Daňová přiznání pak nedopovídají skutečnosti. Komplikace nastávají i u dědických řízení.
Velká část území celé České republiky, jehož mapový základ
pochází z dob Rakouska-Uherska a je dokonce ještě v sáhovém
měřítku, představuje časovanou bombu. Obecně platí, že hranice
jsou tam, kde se shodnete se sousedem. Jistě ideální stav v ideální vesnici, do které vstoupil geodet naposledy před mnoha lety
s ručním pásmem. Po něm však přišla digitalizace. To slovo si spojujeme s moderní dobou, se stále přesnějšími údaji a informace-

mi. Málokdo si však uvědomí, že hranice pozemků, které platily
za doby našich dědů, mohou najednou ležet o kus dál. Jak se to
stalo? Kdože nám přidal na výměře, posunul hranici, kdo byl krácen? A když už se to stalo, tak jakým právem? Jak je to možné?
Odpověď je jednoduchá a ďábel je skryt v detailu. Jestliže každé
geodetické měření v minulosti probíhalo s určitou chybou (jako
každé jiné měření), pak se klidně může stát, že se naše dědictví
otců posune sousedovi. A naopak. Stát přenáší všechny nepořádky z minulosti, tedy historické nepřesnosti na bedra vlastníků.
Do roku 2012 se vycházelo z původní mapy, která se datovala
do roku 1827. Od konce roku 2012 je obec digitalizována. Co by
to v praxi mohlo znamenat? Časovanou bombu, která tiká stále
hlasitěji.
Že se Vás to netýká? Že žijete se svými sousedy ve shodě? Nejde přece o nic víc, než o pár metrů, na kterých se určitě dohodnete. Určitě si to myslíte?

Kdo chtěl prosadit změnu v ÚP obce
Časová návaznost nového územního plánu, vztahující se k pozemku parc. č.
4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou (pozemek za posledním rodinným domem v ulici Žleb vlevo) byla následující:
1. V srpnu 2014 předal tehdejší starosta
Miroslav Křižka firmě PROREGIO Brno
s.r.o. podklady pro zpracování nového
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územního plánu obce Podolí, v němž
byl pozemek parc. č. 4328/2 zahrnut
do nadregionálního biocentra Hluboček s tím, že z tohoto biocentra nebude vyňat a také, že není a nebude ani
v budoucnu určen k zastavění žádnými
stavbami.
2. Od listopadu 2014 zastupovala Obec
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Podolí v jednání o novém územním
plánu paní Ing. Jarmila Kasperová, za
jejíhož působení bylo změněno zadání tak, aby pozemek parc. č. 4328/2 byl
vyňat z nadregionálního biocentra Hluboček a aby mohl být využitý ke stavbě
rodinného domu.
3. Od února 2015 se jednotlivé orgány
4/2016

veřejné správy vyjadřovaly k návrhu
nového územního plánu obce Podolí, přičemž Odbor životního prostředí
Krajského úřadu Zlínského kraje zamítl požadavek, aby pozemek parc. č.
4328/2 byl vyňat z nadregionálního
biocentra Hluboček a aby mohl být využitý ke stavbě rodinného domu.
4. Firma PROREGIO Brno musela přepracovat návrh nového územního plánu, kde
musela respektovat vyjádření Odboru
životního prostředí Zlínského kraje.
5. Nový územní plán Obce Podolí byl
schválen a ve vztahu k pozemku parc.
č. 4328/2 je takový, že tento pozemek

je součástí nadregionálního biocentra
Hluboček a nesmí být zastavěn žádnými stavbami.
Z uvedeného vyplývá, že snaha zařadit pozemek parc. č. 4328/2 mezi pozemky, které by mohly být využity ke stavbě
rodinného domu existovala od listopadu
2014 do konce I. čtvrtletí 2015. Není tudíž pravda, že by tato snaha pokračovala ještě v roce 2016, neboť v té době byl
nový územní plán obce Podolí již schválen a žádná jeho změna se nepřipravovala. Změna územního plánu kterékoliv
obce je dlouhotrvající proces o průměrné

Ekonomicko – právní okénko
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
K otázce, zda je možné doplnit program jednání zastupitelstva
obce, se v zákoně o obcích píše v § 94 odst. 2: O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na
program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce. Tímto je
jednoznačně dáno, že takové doplnění programu možné je. Nic
na tom nemění ani skutečnost, má-li zastupitelstvo obce tuto
záležitost ve svém jednacím řádu ošetřenu jinak. Dále platí, že
porušení jednacího řádu nemá za následek neplatnost usnesení,
které bylo na zasedání zastupitelstva schváleno.

délce trvání 2 až 4 roky. V rámci žádosti o takovou změnu se vyjadřuje zhruba
40 orgánů veřejné správy, přičemž je
nutné respektovat jejich požadavky. Jak
vidíte, Obec Podolí neprosadila změnu na
využití pozemku parc. č. 4328/2, přestože
místostarostka obce paní Ing. Kasperová,
a nejspíš také starostka paní Bc. Rýpalová,
o ni usilovala. Zasáhl Odbor životního prostředí Zlínského kraje a ten jejich záměru
vystavil červenou. Navíc se paní starostka
a místostarostka snažily vše překroutit
a svých lží využít ve štvavé kampani, která
vyvrcholila v naší obci několika nešťastnými událostmi.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Jakým způsobem může být postižen občan, který použije násilí, proti orgánu veřejné moci řeší § 323 odst. 1: Kdo užije násilí
v úmyslu působit na orgány státní správy, územní samosprávy,
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. Z uvedeného plyne, že
se za trestný čin považuje násilí proti všem uvedeným orgánům.
Dále je v § 325 odst. 1 uvedeno: Kdo užije násilí v úmyslu působit
na výkon pravomoci úřední osoby nebo pro výkon pravomoci
úřední osoby, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta.
Obdobným způsobem je uvedeno v § 324, že za trestný čin se
považuje také vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné
moci.

Občanky jasně označí „bydliště“ na úřadě, skrývání dlužníků bude těžší
Lidé, kteří mají trvalé bydliště na obecních úřadech, to od příštího roku budou mít vyznačeno v občanských průkazech. Loni
bylo na úřadech přihlášeno 381 000 občanů, podle ministerstva
vnitra přitom je v Česku kolem 70 000 bezdomovců. V úterý to
řekla náměstkyně ministra pro veřejnou správu Jana Vildumetzová.
Ministerstvo chce údaji v občanském průkazu identifikovat lidi, kteří mají trvalé bydliště na adrese, kde sídlí radnice. Na
občance tak bude přímo označeno, že jde o bydliště takzvané
ohlašovny, což je sídlo obecního úřadu. „Dnes to nejde poznat,
protože nikdo nezná 6 250 adres městských a obecních úřadů,“
podotkla Vildumetzová.

Podle Vildumetzové je problém v tom, že sídlo na radnicích
často mívají lidé, kteří se skrývají před dluhy nebo s nimi pronajímatel nechce uzavřít nájemní smlouvu. Zaznamenala i případy,
kdy na radnici „bydleli“ bohatí podnikatelé. Bydliště na městských
úřadech má zapsáno také kolem 2 000 dětí, což jejich rodiče podle náměstkyně například dělají kvůli tomu, aby získali místo ve
školce či škole. „To je nepřijatelné. Na ohlašovnách by měli být
přihlášeni jen lidé, kteří nemají kde bydlet, aby s takovými občany mohly pracovat další instituce, sociální pracovnice a tak dále,“
uvedla Vildumetzová.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/adresa-radnice-uradu-obcansky-prukaz-oznaceni-f4e-/domaci.aspx?c=A160621_104559_domaci_hro

Zahájení nového školního roku
Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení nového školního roku 2016/2017, které proběhne
ve čtvrtek 1. 9. 2015 v 8. 00 hodin v budově Základní školy. Žáci si s sebou přinesou přezůvky,
prvňáčci i své nové aktovky. Letos ve škole přivítáme žáky do 1. a 2. třídy z naší obce.
Provoz v Mateřské škole začíná v 6.30 hodin. Pro školkáčky je připraveno překvapení. Malinko se jim
změnily třídy. Snad se dětem budou líbit.
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové organizace.
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Společenská kronika
Naši jubilanti v červenci a srpnu:
Snopek Rostislav
60 let
Malinová Zdeňka 65 let
Perničková Tatiana 65 let
Vagdal Štěpán
70 let
Baičevová Marie
70 let
Zatloukalová Jiřina 81 let
Svobodová Ludmila 82 let
Kováříková Marie 82 let
Fornůsek František 82 let

Slunečka Josef
Šilhavíková Marie
Fornůsková Anna
Juřička Radomír
Včelicová Božena
Smetanová Anna

83 let
83 let
85 let
85 let
86 let
92 let

Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme.

Fotbal v Podolí
První zápas základní třídy sk. B sezóny 2016/2017 sehráli fotbalisté SK Fotbal Podolí na domácím hřišti
v neděli 21. 8. 2016 s TJ Korytná, ve kterém zvítězili 3:0.
Další zápasy podzimní části soutěže:
28. 8. 2016 v 15.00 hod.
Podolí – Komňa
4. 9. 2016 v 10.00 hod.
Drslavice „B“ – Podolí
1 1. 9. 2016 v 15.00 hod.
Podolí – Bystřice p/L
18. 9. 2016 v 15.00 hod.
Suchá Loz – Podolí
25. 9. 2016 v 15.30 hod.
Rudice – Podolí
9. 10. 2016 v 15.30 hod.
Korytná – Podolí
16.10. 2016 v 14.30 hod.
Komňa – Podolí
23.10. 2016 v 14.30 hod.
Podolí – Rudice
Informace o činnosti SK Fotbal Podolí naleznete na http://www.skpodoli.tode.cz.

Slavnosti vína a hody v Podolí 2016 - výzva
Slavnosti vína a otevřených památek se uskuteční ve dnech 10. – 11. září 2016. Nosným motivem bude
letos „Poďme všici do Hradišťa“. Občané, kteří mají zájem zúčastnit se slavnostního průvodu, se můžou
přihlásit na Obecním úřadě do 2. září.
Termín letošních hodů připadá na sobotu 15. října. Budete-li chtít aktivně se podílet na této akci,
přihlaste se na OÚ.
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