USNESENÍ
ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 20. 9. 2007 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Program 7. zasedání zastupitelstva obce, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu Mgr. Kateřinu Manovou a pana Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise paní
Štěpánku Míškovou a pana Petra Smetanu.
Návrh prostorového řešení nové ulice v Podolí v lokalitě Draţné.
Změnu rozpočtu č. 2 obce Podolí na rok 2007. Změna rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 916/21, k. ú. Podolí nad Olšavou.
Záměr změny výše místního poplatku za svoz domovního odpadu od 1. 1. 2008.
Rekonstrukci autobusové zastávky „Ţleb“ v Podolí za předpokladu finanční spoluúčasti
firmy Kovář plus, s.r.o.
Finanční odměnu pro paní Janu Rýpalovou, účetní obce Podolí ve výši jednoho
měsíčního platu za dlouhodobé, mimořádně dobré pracovní výsledky – finanční
hospodaření obce (kontrola hospodaření provedena Krajským úřadem Zlínského kraje) a
administrativa spojená s finančními dotacemi pro obec Podolí.
Zadání zakázky na vypracování technické dokumentace na technickou infrastrukturu
pro stavební povolení na novou ulici Draţné firmě Ing. Josef Pavliš, Staré Město.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
9.

Spoluúčast obce Podolí na budování přivaděče odpadních vod z Popovic přes Vésky do
Uherského Hradiště.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
10.
11.
12.

13.
14.

Ţádosti občanů o odkoupení částí pozemků parc. č. 729/1 a 729/2, k. ú. Podolí nad
Olšavou.
Zprávu o prověření pracovní vytíţenosti zaměstnanců kuchyně Základní školy a
Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace.
Zachování stávajícího systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Podolí, doplněného o intervalový sběr
pouţitých PET láhví v označených igelitových pytlích.
Zprávu o činnosti komise ţivotního prostředí od 1. 1. 2007 do 20. 9. 2007. Zpráva je
přílohou č. 2 tohoto usnesení.
Jmenování Mgr. Pavly Martincové do funkce zástupkyně ředitelky Základní školy a
Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace za Mgr. Martinu Kozelkovou po dobu
čerpání její mateřské dovolené.

Zapsal: Jiří Šišák, v Podolí dne 20. 9. 2007

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

………………………………............

Petr Smetana, místostarosta obce

Bc. Miroslav Křiţka, starosta obce

Příloha č. 1 Změna rozpočtu č.2 obce Podolí na rok 2007
Rozpočtová změna č. 2
Paragraf

poloţka

schválený
rozpočet

opravený
rozpočet

poznámka

1121
4121
2132

1.350.000,0,220.000,-

1.500.000,30.000,270.000,-

daň z příjmu práv. osob
dotace pro knihovnu
příjmy z pronájmů

5323
5166
6121
5331
5137
5172
5137
5154
5154
5171
5229
5171
6121
5139
5137
5192
5167
5137
5162
5151
5153
5154
5169
5171
5329

50.000,47.000,60.000,969.000,11.000,0,6.000,14.000,1.000,0,11.000,89.000,2.825.000,10.000,33.000,10.000,62.000,75.000,260.000,1.000,0,48.000,160.000,10.000,12.000,-

40.000,27.000,0,971.500,35.000,11.000,16.000,16.000,1.500,2.000,21.000,189.000,2.973.500,0,23.000,5.000,12.000,125.000,230.000,2.500,3.000,60.000,200.000,5.000,27.000,-

neinv. transfery krajům
konzul. sluţby, kanalizace
stavby a projekty, kanalizace
převod peněz za sběr papíru
knihovna, dotace
počítačový program do kuchyně MŠ
el. stolička KD
el. energie KD
el. energie – hřiště Ţleb
oprava el. instalace- hřiště Ţleb
neinv. dotace- A. Křivák
opravy a udrţování, mandlovna
stavby, RD Draţné
materiál komunální odpad
nákup majetku, veř. Zeleň
poţární ochrana
školení a vzdělávání
nákup majetku
sluţby radiokomunikací
studená voda OÚ, RD Draţné
plyn OÚ, RD Draţné
el. energie OÚ, RD Draţné
nákup sluţeb OÚ
opravy a udrţování OÚ
ostatní transfery veř. Rozpočtům

příjmy:

6171
Výdaje:
2221
2321
2321
3113
3314
3141
3392
3392
3421
3421
3421
3699
3699
3722
3745
5512
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6409

Schváleno na 7.veřejném zasedání zastupitelstva obce Podolí.
V Podolí 20.9.2007
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Příloha č. 2 Zpráva o činnosti komise pro Životní prostředí od 1. 1. 2007 do 20. 9. 2007

Činnost komise pro ŽP od 1. 1. 2007 do 20. 9. 2007
Únor
Úspora energie v ZŠ a MŠ
Jednání a konzultace s firmou IWWA s.r.o. za účelem úspory energií v budovách MŠ a ZŠ
Podolí na realizaci klimatizačních jednotek, vzduchových clon, solárního systému a komínové
hlavice.
Po konzultaci s paní Mgr. Martinou Kozelkovou a Bc. Miroslavem Křižkou jsme od záměru
odstoupili, především k vysoké finanční náročnosti projektu.

Duben
Úklid studánky na popovsku
Děti navštěvující Základní školu v Podolí s paní učitelkou Monikou Mitanovou se zúčastnily
úklidu v okolí studánky.

Květen
Strukturální fondy EU 2007 - 2013
Moţnost financování v rámci Strukturálních fondů 2007 - 2013.
Operační program Životní prostředí

- Priorita 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní
Operační program Ţivotní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality ţivotního prostředí a tím
i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku
odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a vyuţívání obnovitelných zdrojů
energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.
Naše obec nesplňuje kritérium (obec nad 2000 EO), pro které je určen tento typ dotace.

Červen
ROP SM NUTS2 2007 - 2013
Možnosti financování investičních zámerů v rámci Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava 2007 - 2013.
Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova
- Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizikv rámci Integrovaného
záchraného systému.
Jedná se o opatření zaměřené na rozvoj cestovního ruchu, místní komunikace, rozvoj
venkova, infrastrukturu veřejných a sociálních služeb.

Příloha č. 2 Zpráva o činnosti komise pro Životní prostředí od 1. 1. 2007 do 20. 9. 2007
Naše obec nesplňuje kritéria (nad 2000 EO, finanční krytí), pro které je určen tento typ dotace.
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Úklid studánky na popovsku
V polovině června proběhlo sečení trávy. V okolí studánky bylo vysbíráno množství odpadků,
uspořádáno dříví, vyčistěno ohniště pro opékání a posekán travní porost.

Červenec
1. Mimořádný sběr PET lahví – jednání s firmou Rumpold, organizace sběru,
evidence odevzdaných pytlů a zajištění předání pracovníkům svozu. Celkově bylo odevzdáno
22 pytlů, což představuje množství 54kg.

Srpen
Úklid studánky na popovsku
Dne 2. 8. 2007 proběhla akce čištění rybníčku. Z důvodu velkého sucha
se hladina vody snížila na tolik, že ohrožovala život tamních živočichů. Při
odstraňování naplaveniny byl zjištěn výskyt několika druhů ryb, nejvíce se
zde nacházel - Kapr obecný, Karas obecný a Lín obecný. Na úklidu
spolupracovali: Michal Paška a Antonín Šavara a místostarosta Jiří Šišák,
slečna Kateřina Miličková. Následující víkend proběhlo kompletní
posekání trávy a umístění nádoby na odpad, prosíme o udržování čistoty.
2. mimořádný sběr PET lahví – organizace sběru, evidence odevzdaného množství
a zajištění odvozu. Celkově bylo odevzdáno 88 pytlů, což představuje množství 190kg.

Studium e-learningového vzdělávání

„Řízení a administrace projektů

financovaných z EU 2007-2013“

Září
Úspěšné absolvování e-learningového kurzu „Řízení a administrace projektů“
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