
     Obecní úřad Podolí, 686 04  Podolí 190                  
 

 

                                                                                 V Podolí dne 8. 6. 2012 
 

 

 
 

 

 

                           POZVÁNKA 
 

                 na 13. zasedání zastupitelstva obce Podolí, které se uskuteční 

                                      ve středu 20. 6. 2012 od 19.00 hodin 

 

                             v budově obecního úřadu v Podolí, kancelář starosty obce. 

 
 

                                                 Program: 
 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva obce 

3. Pronájem zemědělských pozemků, které jsou v majetku Obce Podolí 

4. Nabídka od Agrokomplexu Kunovice, a.s. na odkoupení zemědělských pozemků, 

projednání dalších záležitostí se zástupcem této společnosti  

5. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3224, k. ú. Podolí nad Olšavou, žádost Václav 

Závodný 

6. Schválení závěrečného účtu Obce Podolí za rok 2011, včetně zprávy o přezkoumání 

hospodaření (bez výhrad – s výhradami, přijatá opatření) 

7. Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2011, včetně 

zprávy o přezkoumání hospodaření 

8. Vyvěšení Moravské vlajky 5. července 2012  

9. Finanční kontrola v Základní škole a Mateřské škole, Podolí, příspěvková 

organizace – nápravná opatření 

10. Ukončení nájmu bytu č. 287/1 v ulici Dražné, nové žádosti o nájem bytu 

11. Nesplnění povinnosti na úseku vypouštění odpadních vod, přijatá opatření 

12. Program obnovy venkova Obce Podolí – doplnění, prodloužení platnosti 

13. Žádost ZO ČZS o finanční příspěvek na opravu stodoly, která je v jejím majetku 

14. Odkoupení pozemku parc. č. 801/1, k. ú. Míkovice od Města Uherské Hradiště 

k realizaci společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav 

15. Volné finanční prostředky Obce Podolí, jejich zhodnocení  

16. Nabídka na odkoupení rozestavené stavby bytového domu u KD v Podolí 

17. Oprava oplocení dětského hřiště Záhumní, oprava mezistropu jeviště KD 

18. Oprava kříže Spasitele u prodejny Dolanka 

19. Projednání dalšího postupu ve věci stavby chodníku na Dražné 

20. Žádost o odkoupení osobního majetku v rámci vyrovnání dlužného nájemného 

21. Pronájem provozovny kadeřnictví  

22. Žádosti o přidělení obecního bytu 

23. Opatření ke snížení rychlosti vozidel v lokalitě obce Dražné 

24. Žádost o projednání přístupu na pozemek 

25. Žádost o prodloužení termínu pro zahájení stavby rodinného domu v lokalitě Dražné 

 

 



 

 

26. Zpracování pasportu pozemních komunikací Obce Podolí 

27. Záměr odkoupení pozemků u kulturního domu 

28. Žádost podolských včelařů o finanční příspěvek 

29. Žádost OS „Folklor a tradice v Podolí“ o příspěvek na nákup krojů pro pěvecký 

sborek 

30. Organizace hodů 2012 v Podolí, hlavní pořadatel 

31. Změna rozpočtu Obce Podolí na rok 2012 

32. Záležitosti, o které byl doplněn program 13. zasedání zastupitelstva obce Podolí 

33. Diskuse 

34. Závěr 

 

 

 

 

úřední razítko 

Obecní úřad Podolí 
 

v.r. 

 Ing. Miroslav Křižka 

starosta obce  

686 04  Podolí 


