USNESENÍ
z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 22. 6. 2007 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Program 6. zasedání zastupitelstva obce, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu Bc. Dagmar Vitáskovou a pana Petra Smetanu, členy návrhové komise Ing.
Jaroslava Majíčka a pana Vlastimila Rýpala.
Změnu prodejní ceny za pozemky parc. č. 3189/1 a parc. č. 3189/2, k.ú. Podolí nad
Olšavou ze 100,- Kč/ m2 na 80,- Kč/m2, schválené na 5. zasedání zastupitelstva obce
Podolí dne 23. 3. 2007. Kupujícím je Stolařství Smetana s.r.o. a pan Jaroslav Štěrba,
Podolí čp. 248. Podmínkou je uzavření kupní smlouvy do 31. 7. 2007.
Zprávu o výsledcích hospodaření obce Podolí za rok 2006, závěrečný účet obce Podolí
Podolí za rok 2006 a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok
2006 bez výhrad.
Zprávu o výsledcích hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2006, závěrečný
účet Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2006 a zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2006 bez výhrad.
Domovní řád pro byty určené osobám s vymezenými příjmy v ulici Draţné.
Přidělení bytů pro osoby s vymezenými příjmy v ulici Draţné čp. 287 a 288 následovně:
paní Lenka Matuštíková, Podolí čp. 152, paní Miroslava Borutová, Podolí čp. 252, pan
Lubomír Pestl, Uherské Hradiště, Rudy Kubíčka 999 a paní Anna Šišáková, Klobouky u
Brna, Polní 836/10. Nájemní smlouvy budou, mimo jiné, obsahovat tyto náleţitosti:
-cena nájmu bez spotřeby elektrické energie, plynu a vody bude 3 150,- Kč za
kalendářní měsíc, - nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou – 2 roky, tj. do 30. 6.
2009.
Finanční příspěvek pro pana Antonína Křiváka, Podolí čp. 94 na částečnou úhradu
nákladů spojených s aktivní účastí na mistrovství Evropy v soutěţi ve sportovní střelbě
předovek ve výši 10 000,- Kč.
Odkoupení pozemku parc. č. 2598/1 o výměře 2845 m2 a pozemku parc.č. 2598/2 o
výměře 220 m2 od paní Aleny Šiborové, Podolí čp. 4 za cenu 80,- Kč/m2, to je celkem
za 245 200,- Kč. Oba dva pozemky se nachází v katastrálním území Podolí nad
Olšavou.
Odkoupení pozemku parc.č. 172/2 o výměře 643 m2 od paní Věry Crlové, Podolí čp. 152
za cenu 20,- Kč/ m2, to je celkem 12 860,- Kč. Pozemek se nachází v katastrálním území
Podolí nad Olšavou.
Ţádost o pronájem části pozemku parc. č. 916/1 definovaného jako kruh o průměru 50
metrů, jehoţ střed tvoří obecní studna. Pronájem se uzavírá na dobu určitou – 10 let, tj.
do 30. 6. 2017. Nájemcem je Ing. Jiří Trávníček, Vracov 1260. Cena pronájmu je 100,Kč za kalendářní rok. Nájemce je povinen řádně se starat o pronajatý pozemek.
Výpověďní doba je 12 měsíců, která platí pouze v případě veřejného zájmu.
Vypracování nájemní smlouvy zajistí na své náklady nájemce.
Nejvýhodnější nabídku výběrového řízení na rekonstrukci chodníku v ulici Ţleb a
uzavření smlouvy na dodávku stavebních prací s firmou SVS-CORRECT, s.r.o.,
Bílovice.
Bezplatné poskytnutí zámkové dlaţby na úpravu prostranství před rodinnými domy
v ulici Ţleb ze strany rekonstruovaného chodníku. Příjemci zámkové dlaţby zajistí její
pokládku na své náklady do 30. 6. 2008. Maximální mnoţství bezplatně poskytnuté
dlaţby je 16 m2.
Termín Slováckých hodů v Podolí, které se uskuteční v sobotu 13. října 2007 a v neděli
14. října 2007 a podání objednávky na hudební produkci dechové hudbě Hradčovjanka a
cimbálové muzice Mladí Burčáci na tuto akci.

14.

15.

Převod finanční částky 54 000,- Kč do rozpočtu Základní školy a Mateřské školy,
příspěvková organizace, Podolí, s následujícím vyuţitím: 24 000,- Kč na zajištění
plaveckého výcviku ţáků; 30 000,- Kč do rezervního fondu na opravy a udrţování
budov.
Změnu rozpočtu obce Podolí č. 1 na rok 2007.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
16.
17.

Finanční spoluúčast na prodlouţení místní komunikace v ulici Draţné u rodinného
domu čp. 278, o kterou poţádal pan Hynek Michálek dopisem ze dne 23. 4. 2007.
Ţádost pana Hynka Michálka o finanční spoluúčast na úpravě vjezdu v ulici Draţné
k rodinnému domu čp. 278 v místě, kde bude umístěn veřejný chodník pro pěší, o kterou
poţádal dopisem ze dne 23. 4. 2007.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
18.

Ţádost pana Hynka Michálka o finanční spoluúčast obce Podolí na výsadbě zeleně na
svahu u jeho rodinného domu.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
19.
20.
21.
22.

23.

Starostu obce Podolí Bc. Miroslava Křiţku, jako zástupce pro spolupráci
s pořizovatelem územního plánu a změn územního plánu obce Podolí.
Starostu obce Podolí Bc. Miroslava Křiţku uzavřením nájemních smluv na byty v ulici
Draţné s osobami s vymezenými příjmy.
Starostu obce Podolí Bc. Miroslava Křiţku uzavřením smlouvy na rekonstrukci
chodníku v ulici Ţleb.
Členku Zastupitelstva obce Podolí Bc. Dagmar Vitáskovou prověřením pracovní
vytíţenosti zaměstnanců kuchyně Základní školy a Mateřské školy, příspěvková
organizace, Podolí, v návaznosti na finanční hospodaření celé organizace a zajištění
vaření obědů jak pro ţáky školy, tak pro cizí strávníky. Termín: do 30. 8. 2007.
Místostarostu obce Podolí pana Petra Smetanu a člena Zastupitelstva obce Podolí Ing.
Jaroslava Majíčka vypracováním návrhu na prodej částí pozemku parc.č. 729/2
nacházejících se pod zahradami rodinných domů ze spodní části ulice Draţné a
projednáním tohoto návrhu s majiteli vedlejších pozemků. Termín: do 30. 9. 2007.

Zapsal: Jiří Šišák, v Podolí dne 22. 6. 2007

..........................................................

………………………………............

Petr Smetana, místostarosta obce

Bc. Miroslav Křiţka, starosta obce
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