USNESENÍ
z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 18. 4. 2008 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Program 10. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu pana Jaroslava Jeţíka a Ing. Jaroslava Majíčka, členy návrhové komise paní Štěpánku
Míškovou a pana Petra Smetanu.
Výsledky výběrového řízení na dodavatele nových oken a vchodových dveří budovy mateřské
školy v Podolí a uzavření smlouvy s firmou DECRO Bzenec s.r.o.
Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro vybudování technické
infrastruktury v lokalitě Draţné II v Podolí a uzavření smlouvy s firmou SVS-CORRECT
s.r.o., Bílovice.
Převedení výsledku hospodaření roku 2007 Základní školy a Mateřské školy, Podolí,
příspěvková organizace, do jejího rezervního fondu.
Obsah protokolu z finanční kontroly provedené za období celého roku 2007 v Základní škole a
Mateřské škole Podolí, příspěvková organizace, odstranění zjištěných nedostatků a poţadavek
na uhrazení 50 % nákladů, u nichţ nebyla plně prokázána souvislost s provozem školy.
Změnu nenárokových sloţek platu ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Podolí,
příspěvková organizace Mgr. Martině Kozelkové. Příplatek za vedení byl změněn na 20%
základu platu a osobní příplatek byl změněn na 0,- Kč. Změna nenárokových sloţek platu byla
schválena na základě výsledků provedené finanční kontroly v Základní škole a Mateřské škole,
Podolí, příspěvková organizace.
Podporu nové knihy PaedDr. Jiřího Jilíka Rebelové proti všednosti 2 (pracovní název),
chystané k vydání formou podání objednávky na nákup 20 ks této knihy.
Zprávu o výsledcích hospodaření obce Podolí za rok 2007, závěrečný účet obce Podolí za rok
2007 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok 2007, vše bez výhrad.
Mimořádnou odměnu ve výši ½ průměrného měsíčního platu paní Janě Rýpalové za trvale
výborné pracovní výsledky a bezchybně vedené účetnictví Obce Podolí.
Způsob vedení zjednodušené evidence ceny akcií, které jsou v majetku Obce Podolí.
Zachování stávající výše měsíčních finančních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Obce Podolí.
Ţádost firmy MIPL s.r.o., Uherský Brod o prodlouţení termínu vztahujícího se k zániku
věcného břemene spočívajícího v předkupním právu na její pozemky v lokalitě Závodí. Termín
se prodluţuje do 30. 6. 2010 za předpokladu, ţe budou věrohodně doloţeny skutečnosti
uvedené v předmětné ţádosti, tj. ţe budou písemně doloţeny výsledky provedeného
geologického průzkumu hovořící o mimořádně nepříznivých základových podmínkách a
současně pověřuje starostu obce podepsáním dohody o prodlouţení termínu vyplývajícího ze
smlouvy o předkupním právu na tyto pozemky.
Změnu č. 2 rozpočtu obce Podolí na rok 2008, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Delegování starosty obce Podolí Bc. Miroslava Křiţky jako zástupce obce Podolí na valnou
hromadu Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uherské Hradiště, která se uskuteční v červnu
2008.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
15. Ţádost firmy E.ON o koupi části pozemku parc. č. 22/2, k.ú. Podolí nad Olšavou, za účelem
umístění nové trafostanice pro ulici Záhumní. V dané věci je pověřen k jednání s firmou E.ON
Ing. Jaroslav Majíček, člen zastupitelstva Obce Podolí.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
16. Starostu obce Podolí, aby upozornil Mgr. Martinu Kozelkovou na méně závaţné porušení
předpisů vztahujících se k hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková
organizace, jak vyplývá z protokolu o finanční kontrole.
17. Starostu obce Podolí, aby vyzval Mgr. Martinou Kozelkovou k upřesnění nástupu do
zaměstnání po ukončení její mateřské a rodičovské dovolené.
Zapsal: Jiří Šišák, v Podolí dne 18. 4. 2008

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

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

Petr Smetana, místostarosta obce

Bc. Miroslav Křiţka, starosta obce
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Příloha č. 1 usnesení zastupitelstva Obce Podolí č. 10 ze dne 18. 4. 2008

Rozpočtová změna č. 2

Paragraf

poloţka

rozpočet
schválený

rozpočet
upravený

poznámka

příjmy

6171

1111
1121
1211
3111

daň z příjmů fyz. osob
daň z příjmů práv. osob
daň z přidané hodnoty
příjmy z prodeje pozemků

1.400.000,1.650.000,2.500.000,5.000.000,-

1.475.000,1.800.000,3.000.000,5.135.000,-

5169
5323
5137
6121
5169
5171
5169
5169
5169
5137
5499

sluţby – les
příspěvek na dopravu
el. bojler MŠ
obecní rozhlas – Draţné
sluţby-malování
opravy a udrţování
dig. tech. mapa
stavby – Draţné II.
nákup sluţeb veř. zeleň
nákup dr. dl. majetku OÚ
neinv. transfery

15.000,40.000,0,0,0,20.000,0,8.100.000,90.000,30.000,0,-

55.000,42.000,32.000,90.000,8.000,70.000,3.000,8.660.000,120.000,50.000,25.000,-

výdaje
1031
2221
3113
3341
3539
3631
3636
3699
3745
6171
6171

Schváleno 18.4.2008
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dět. poradna
osvětlení

