USNESENÍ
ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 1. 8. 2008 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.

3.

4.
5.

Program 12. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu Mgr. Kateřinu Manovou a Ing. Jaroslava Majíčka, členy návrhové komise Bc. Dagmar
Vitáskovou a pana Petra Smetanu.
Prodej dalších stavebních pozemků nacházejících se v lokalitě Dražné II pro stavbu rodinných
domů. Prodejní cena je 450 Kč/m2, výměry pozemků a seznam kupujících tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení. Posledním pozemkem zatím neschváleným k prodeji zůstává pozemek parc. č.
650/40.
Odkoupení pozemku parc. č. 3236/2, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 1555m2 od paní Evy
Vašátové, Kunovice, Šlerkova 1558 za cenu 10,- Kč/ m2, tj. celkem 15 550,- Kč. Kupní
smlouvu nechá na své náklady vypracovat kupující, náklady spojené se změnou vlastníka
pozemku uhradí rovněž kupující.
Záměr prodeje pozemku, případně jeho částí, parc. č. 694, k.ú. Podolí nad Olšavou.
Předpokládaná cena je 120,- až 150,- Kč/m2.
Změnu č. 4 rozpočtu obce Podolí na rok 2008. Součástí změny je dar pro Tělovýchovnou
Jednotu Podolí ve výši 35 000,- Kč, jehož poskytnutí se tímto rovněž schvaluje. V návaznosti
na tento dar se snižuje položka vztahující se k provozní činnosti Tělovýchovné Jednoty Podolí
o 35 000,- Kč, tudíž celková bilance finančních prostředků poskytnutých této organizaci se
nemění. Změna rozpočtu č. 4 tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
6.

7.

Nabídku firmy PROVO, spol. s r.o. na zpracování technické dokumentace pro územní řízení na
novou kanalizaci v obci Podolí. Tuto problematiku je nutné řešit komplexně v návaznosti na
reálné možnosti získání finančních dotací.
Průběžnou zprávu budování technické infrastruktury v ulici Dražné II.

Zapsal: Jiří Šišák, v Podolí dne 1. 8. 2008

v.r.

v.r.

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

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

Petr Smetana, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křižka, starosta obce

