
 

USNESENÍ 

ze 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Podolí 

konaného dne 23. 3. 2007 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Program 5. zasedání zastupitelstva obce, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele 

zápisu paní Štěpánku Míškovou a Ing. Jaroslava Majíčka, členy návrhové komise Mgr. 

Kateřinu Manovou a pana Vlastimila Rýpala. 

2. Finanční výhled obce Podolí na léta 2007 aţ 2010 rozpracovaný s ohledem na finanční 

krytí nejdůleţitějších akcí uvedeného období – příloha č.1 tohoto usnesení. 

3. Prodej částí pozemků parc. č. 3189/1 a parc. č. 3189/2, k.ú. Podolí nad Olšavou 

vyznačené v novém geometrickém plánu 281-314/2006 jako pozemky parc. č. 3197/3 o 

výměře 648 m
2
, parc. č. 3197/18 o výměře 165 m

2
 a parc. č. 3197/19 o výměře 155 m

2
.  

Cena je 100,- Kč/m
2
 , to je celkem 96 800,- Kč. Kupujícím je společně Stolařství 

Smetana s.r.o. a pan Jaroslav Štěrba, Podolí čp. 248. 

4. Zpracovatele technické dokumentace pro územní řízení na inţenýrské sítě pro ulici 

Draţné II., kterým je Ing. Josef Pavliš, Staré Město. Cena předmětné technické 

dokumentace je 84 000,- Kč, plus DPH. 

5. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 24 800,- Kč pro Mikroregion Dolní Poolšaví na 

krytí finančních výdajů spojených s činností Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. 

6. Povolení k uţívání studny nacházející se na pozemku parc. č. 916/1, k.ú. Podolí nad 

Olšavou pro Ing. Jiřího Trávníčka, Vracov čp. 1290 . Podmínkou souhlasu je časové 

omezení platnosti souhlasu s uţíváním studny na dobu 10 let a neporušení 

hydrogeologické stability přilehlé lokality. Cena za uţívání studny je 100,- Kč za 

kalendářní rok. 

7.         Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 916/1, k.ú. Podolí  nad Olšavou, definované   

jako kruh o poloměru 50 metrů se středem, který tvoří studna nacházející se na tomto 

pozemku. 

8. Záměr pronájmu čtyř bytů nacházejících se v novostavbách domů čp. 287 a čp. 288 

umístěných na pozemcích parc. č. 650/21 a parc. č. 650/22, k. ú. Podolí nad Olšavou. 

9. Prodlouţení lhůty o dobu 2 let na dodrţení podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení 

věcného břemene s firmou Best, Bojkovice, spol. s r.o.,  vztahujících se ke zrušení 

předkupního práva k pozemkům v průmyslové zóně v lokalitě Veliké. Podmínkou je 

uzavření smlouvy o smluvní pokutě ve výši 500 000,- Kč, kterou zaplatí uvedená firma 

Obci Podolí v případě, ţe ani nově sjednaný termín nebude z její strany dodrţen. 

10. Záměr podání ţádosti o finanční dotaci od Zlínského kraje z Programu obnovy venkova 

na opravu chodníku v ulici Ţleb, na niţ jsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu 

obce Podolí. Oprava předmětného chodníku je v souladu s Programem obnovy venkova 

obce Podolí. 

11. Záměr podání ţádosti o finanční dotaci na opravu staré kaple nacházející se v Podolí při 

hlavní silnici, na niţ jsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu obce Podolí. Oprava 

kaple je v souladu s Programem obnovy venkova obce Podolí. 

 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
12. Výsledky ankety o další existenci či zrušení Základní školy v Podolí. 

 
Zastupitelstvo obce pověřilo: 
13.    Starostu obce jednáním o dodrţení podmínek kupní smlouvy s manţeli Františkem a 

Milanou Dřínkovými, Kunovice, Na Drahách 719 na pozemek parc. č. 650/14, k.ú. 

Podolí nad Olšavou.  
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14. Starostu obce Podolí stanovením a oznámením závazných ukazatelů finančního 

rozpočtu na rok 2007 pro Základní školu a Mateřskou školu, Podolí, příspěvková 

organizace. 

 

 

Zapsal: Jiří Šišák, v Podolí dne 23. 3. 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

..........................................................      ………………………………............ 
        Petr Smetana, místostarosta obce                     Bc. Miroslav Křiţka, starosta obce 
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Příloha č. 1 

 


