USNESENÍ
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 12. 2. 2008 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
Program 9. zasedání zastupitelstva obce, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu paní Mgr. Kateřinu Manovou a pana Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise Bc.
Dagmar Vitáskovou a pana Petra Smetanu.
2. Program obnovy venkova obce Podolí s platností do 31. 12. 2012 – příloha č. 1 tohoto
usnesení.
3. Sloţení komise na výběr dodavatele stavebních prací a materiálů pro akci Výměna oken a
dveří v budově Mateřské školy v Podolí: pan Vlastimil Rýpal, pan Jiří Šišák a pan Jaroslav
Jeţík.
4. Podání ţádosti o finanční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování technické
infrastruktury v lokalitě Draţné, určené pro druhou etapu výstavby rodinných domů.
5. Podání ţádosti o finanční dotaci ve výši 280 000,- Kč od Zlínského kraje z Podprogramu
rozvoje venkova na akci „Výměnu oken a dveří v budově mateřské školy“. Finanční
prostředky na realizaci této akce ve výši 580 000,- Kč jsou vyčleněny v rozpočtu obce
Podolí na rok 2008.
6. Podání ţádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora obnovy
venkova, dotační titul č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeţe do komunitního ţivota v obci.
Dotace na akci „Úprava zahrady Mateřské školy, včetně hřiště a výsadby nové zeleně“
bude ţádána ve výši 300 000,- Kč.
7. Začlenění hudební skupiny Děvčice do struktury kulturních sloţek Obce Podolí, jejímţ
řídícím orgánem je Kulturní komise Obce Podolí.
8. Podání ţádosti o dotaci z fondu Nadace Děti – kultura – sport na nákup hudebního
vybavení pro hudební skupinu Děvčice ve výši 90 000,- Kč.
9. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Podolí ve výši 30 000,- Kč pro Sdruţení pro
výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí.
10. Změnu č. 1 rozpočtu Obce Podolí na rok 2008 – příloha č. 2 tohoto usnesení.
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Zapsal: Jiří Šišák, v Podolí dne 12. 2. 2008

v.r.

v.r.

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

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

Petr Smetana, místostarosta obce

Bc. Miroslav Křiţka, starosta obce

Příloha č. 1: Doplnění Programu obnovy venkova obce Podolí
PROGRAM OBNOVY VENKOVA PRO OBEC PODOLÍ – opravy a doplnění
Základním podkladem pro vypracování Programu obnovy venkova obce Podolí je původní Plán
obnovy vesnice pro obec Podolí vypracovaný Ing. arch. Pavlem Šupkou a schválený
zastupitelstvem Obce Podolí usnesením č. 10 ze dne 4. 3. 1996.
Do 11. 2. 2008 bylo zastupitelstvem obce Podolí do tohoto dokumentu doplněno:
Část A. Objekty
A.5 Rekonstrukce budovy mateřské školy.
A.6 Rekonstrukce budovy obecního úřadu.
A.7 Výměna čekáren u autobusových zastávek v Podolí.
A.8 Rekonstrukce kapličky u hlavní silnice v Podolí.

Dne 12. 2. 2008 na 9. zasedání zastupitelstva obce Podolí bylo doplněno:
Část A. Objekty
A.9 Úprava zahrady mateřské školy, včetně hřiště a výsadby nové zeleně.
A.10 Rekonstrukce budovy fotbalových kabin u fotbalového hřiště.
Část B. Komunikace
B.6 Výstavba místních komunikací a chodníků v lokalitě Draţné.
B.7 Rekonstrukce dvou chodníků mezi hlavní silnicí a ulicí Záhumní.
B.8 Rekonstrukce místní komunikace a chodníku v ulici Pastviště.
Část C. Sportoviště
C.2 Rekonstrukce hřiště Záhumní.
Část D. Zeleň
D.3 Výsadba zeleně a budování krajinotvorných prvků v extravilánu obce.
Část E. Inţenýrské stavby
E.2 Vybudování technické infrastruktury v lokalitách pro výstavbu rodinných domů.
E.3 Rekonstrukce kanalizační sítě a vybudování scházejících částí a kanalizačního sběrače.
Dne 12. 2. 2008 na 9. zasedání zastupitelstva obce Podolí bylo zrušeno:
Část A. Objekty
A4 Dopravní překáţka – hostinec.
B.2 Výstavba chodníků v ulici Záhumní.
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Úplný text po opravách a doplnění:
PROGRAM OBNOVY VENKOVA PRO OBEC PODOLÍ
A. OBJEKTY
A.1 Oprava budovy základní školy.
A.2 Úprava dvora a zahrady základní školy.
A.3 Výstavba kaple, vybudování přístupových cest a úprava okolí.
A.4 Zrušeno.
A.5 Rekonstrukce budovy mateřské školy.
A.6 Rekonstrukce budovy obecního úřadu.
A.7 Výměna čekáren u autobusových zastávek v Podolí.
A.8 Rekonstrukce kapličky u hlavní silnice v Podolí.
A.9 Úprava zahrady mateřské školy, včetně hřiště a výsadby nové zeleně.
A.10 Rekonstrukce budovy fotbalových kabin u fotbalového hřiště.
B.
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

KOMUNIKACE
Oprava chodníků podél silnice I/50.
Zrušeno.
Úprava místní komunikace a chodníků v ulici Ţleb.
Úprava křiţovatky u obecního úřadu, včetně přilehlých veřejně přístupných prostor.
Výstavba příjezdu k pozemkům za mateřskou školou.
Výstavba místních komunikací a chodníků v lokalitě Draţné.
Rekonstrukce dvou chodníků mezi hlavní silnicí a ulicí Záhumní.
Rekonstrukce místní komunikace a chodníku v ulici Pastviště.

C. SPORTOVIŠTĚ
C.1 Obnova a rozvoj hřiště v ulici Ţleb.
C.2 Rekonstrukce hřiště Záhumní.
D.
D.1
D.2
D.3

ZELEŇ
Výsadba zeleně podél hlavní silnice.
Rekultivace skládky Příţlabné a realizace vhodného vyuţití této lokality.
Výsadba zeleně a budování krajinotvorných prvků v extravilánu obce.

E.
E.1
E.2
E.3

INŢENÝRSKÉ STAVBY, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vybudování protipovodňových a protierozních opatření proti škodám přívalových dešťů.
Vybudování technické infrastruktury v lokalitách pro výstavbu rodinných domů.
Rekonstrukce kanalizační sítě a vybudování scházejících částí a kanalizačního sběrače.

Schválilo zastupitelstva obce Podolí na svém 9.zasedání dne 12. 2. 2008–příloha č.1 usnesení.
Platnost do 31. 12. 2012.

……………………………………………
Petr Smetana, místostarosta obce

………………………………………..
Bc. Miroslav Křiţka, starosta obce
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Příloha č. 2: Změna č. 1 rozpočtu Obce Podolí na rok 2008
Rozpočtová změna č. 1
Par.

Pol.

Schválený
rozpočet

rozpočet po
změnách

poznámky

3113

4112
6121

66.000,400.000,-

78.000,710.000,-

pravidelná dotace ZK
výměna oken v ZŠ a MŠ

Schváleno 12. 2. 2008
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