
 

USNESENÍ  

z 15. zasedání zastupitelstva obce Podolí 

konaného dne 28. 11. 2008 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Program 15. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele Bc. Dagmar Vitáskovou, 

ověřovatele zápisu pana Jaroslava Jeţíka a Ing. Jaroslava Majíčka, členy návrhové komise Mgr. 

Kateřinu Manovou a pana Petra Smetanu 

2. Příspěvek na činnost Mysliveckému sdruţení Boří, Míkovice ve výši 18 000,- Kč. 

3. Koupi domu čp. 250 a souboru pozemků v k.ú. Podolí nad Olšavou parc. č. 60/2 o výměře 216 

m
2
, parc. č. 121/1 o výměře 2452 m

2
, parc. č. 121/2 o výměře 277 m

2
, parc. č. 121/4 o výměře 

1174 m
2
, parc. č. 123/1 o výměře 2637 m

2
, parc. č. 123/2 o výměře 304 m

2
, parc. č. 123/4 o 

výměře 168 m
2
, parc. č. 123/6 o výměře 967 m

2
, parc. č. 123/7 o výměře 148 m

2
, parc. č. 

3236/5 o výměře 311 m
2
, parc. č. 3236/6 o výměře 152 m

2 
od Ing. Petra Majíčka, 686 04  

Kunovice. Celková výměra těchto pozemků je 8806 m
2
. Součástí souboru uvedených pozemků 

a domu čp. 250 je rovněţ oplocení pozemků coby jednoho celku, včetně příjezdové brány. 

Celková kupní cena je 3 082 100,- Kč. Náklady spojené s prodejem hradí prodávající. Písemná 

nabídka k odkoupení a geometrický plán pozemků tvoří přílohu usnesení č. 1. 

4. Plán obnovy vodovodu a kanalizace, které jsou v majetku Obce Podolí. Obsah tohoto 

dokumentu tvoří přílohu usnesení č. 2. 

5. Návrh společných zařízení vytvořený ke komplexním pozemkovým úpravám na území obce 

Podolí zpracovaný firmou Geocart s.r.o., Brno. Grafická část návrhu tvoří přílohu usnesení č. 3. 

6. Prodej pozemku parc. č. 650/48, k.ú. Podolí nad Olšavou, nově vyznačený geometrickým 

plánem č. 325-65/2008 vyhotoveným Ing. Jiřím Hrdinou, výměra 296 manţelům Ing. Jindřichu 

Hanáčkovi a Mgr. Magdě Hanáčkové, oba bytem Uherské Hradiště za cenu 140,- Kč/m
2
, tj. 

celkem 41 440,- Kč. Podmínkou je prodej pozemku parc. č. 650/47, k. ú. Podolí nad Olšavou, 

výměra 237 m
2
 kteří vlastní manţelé Hanáčkovi Obci Podolí za cenu 140,- Kč/m

2
, to je celkem 

33 180,- Kč. Náklady spojené s prodejem hradí prodávající. 

7. Prodej pozemku parc. č. 650/49, k.ú. Podolí nad Olšavou, nově vyznačený geometrickým 

plánem č. 325-65/2008 vyhotoveným Ing. Jiřím Hrdinou, výměra 350 m
2
 manţelům Jiřímu 

Halouzkovi a Adéle Halouzkové, oba bytem Uherské Hradiště za cenu 140,- Kč/m
2
, tj. celkem 

49 000,- Kč. Náklady spojené s prodejem hradí prodávající. 

8. Prodej pozemku parc. č. 650/50, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 356 m
2
 panu Ondřeji 

Štěrbovi, bytem Podolí 248 za cenu 140,- Kč/m
2
, tj. celkem 49 840,- Kč. Náklady spojené 

s prodejem hradí prodávající. 

9. Prodej pozemku parc. č. 650/51, k.ú. Podolí nad Olšavou, nově vyznačený geometrickým 

plánem č. 325-65/2008 vyhotoveným Ing. Jiřím Hrdinou, výměra 375 /m
2
 manţelům Jaroslavu 

Štěrbovi a Michaele Štěrbové, oba bytem Podolí 248 za cenu 140 /m
2
, tj. celkem 52 500,- Kč.

 

Náklady spojené s prodejem hradí prodávající. 

10. Prodej pozemku parc. č. 650/52, k.ú. Podolí nad Olšavou, nově vyznačený geometrickým 

plánem č. 325-65/2008 vyhotoveným Ing. Jiřím Hrdinou, výměra 371 /m
2
 manţelům Romanu 

Snopkovi a Jiřině Snopkové, oba bytem Podolí 242 za cenu 140,- /m
2
, tj. celkem 51 940,- Kč. 

Náklady spojené s prodejem hradí prodávající. 

11. Koupi pozemku parc. č. 328, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 8 315 m
2
. Společnými 

prodávajícími jsou: 1) pan Antonín Blaţek, bytem Krnov podíl 1/3; 2) pan František Blaţek, 

bytem Uherský Ostroh podíl 1/3; 3) paní Marie Pochylá, bytem Frýdek-Místek, Místek podíl 

1/3. Kupní cena je 10,- Kč/m
2
, tj. celkem za všechny podíly 83 150,- Kč. Náklady spojené 

s prodejem hradí z ½ prodávající a z ½ kupující. 
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12. Koupi pozemku parc. č. 650/47, k. ú. Podolí nad Olšavou, nově vyznačený geometrickým 

plánem č. 325-65/2008 vyhotoveným Ing. Jiřím Hrdinou, výměra 237 m
2
 od manţelů Ing. 

Jindřicha Hanáčka a Mgr. Magdy Hanáčkové, bytem oba Uherské Hradiště  za cenu 140,- 

Kč/m
2
, tj. celkem 33 180,- Kč. Náklady spojené s prodejem hradí prodávající. 

13. Ukončení vydávání zpravodaje „Ţivot v Podolí“ k 31. 12. 2008 a vyhlášení výzvy k vytvoření 

redakční rady nového tištěného zpravodaje naší obce. 

14. Změnu rozpočtu obce Podolí č. 7 na rok 2008, která tvoří přílohu usnesení č. 4. 

 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
15. Návrh rozpočtu Obce Podolí na rok 2009. 

16. Organizační zabezpečení besedy s důchodci která se uskuteční v neděli 14. 11. 2008 a pozvání 

na tuto akci. 

17. Ukončení činnosti Společenské komise Obce Podolí k 31. 12. 2008. 

18. Informaci starosty Obce Podolí o zasílání ţádostí o informace orgánům Zlínského kraje, 

vztahující se k autobusové dopravní obsluţnosti a firmě ČSAD Uherské Hradiště a.s. 

19. Informaci starosty Obce Podolí vztahující se k neuzavření nájemních smluv na zemědělské 

pozemky s Agrokomplexem Kunovice a.s. 

 

 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 
20. Převzetí propustku pod starou silnicí I/50 do majetku Obce Podolí. 

 

 

Zastupitelstvo obce pověřilo: 
21. Paní Štěpánku Míškovou, předsedkyni Sociální komise Obce Podolí, vypracováním kritérií pro 

rozhodování o určení pořadí zájemců o bydlení v nájemních domcích v ulici Draţné. Termín do 

15. 12. 2008. 

22. Předsedy výborů a komisí, aby odevzdali starostovi Obce Podolí do 31. 12. 2008 zprávu o 

činnosti jednotlivých komisí a výborů za rok 2008. 

 

 

Zapsala Bc. Dagmar Vitásková, v Podolí dne 28. 11. 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                v.r.                                                                      v.r. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Petr Smetana, místostarosta obce Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce 

 

 

 


