USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 15. 12. 2008 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Program 16. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele Bc. Dagmar Vitáskovou,
ověřovatele zápisu Mgr. Kateřinu Manovou a pana Vlastimila Rýpala, členy návrhové komise
paní Štěpánku Míškovou a pana Jaroslava Jeţíka.
Finanční rozpočet Obce Podolí na rok 2009 v účelovém členění na jednotlivé paragrafy jak je
uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Dohodu s manţely Machovými ve věci odstoupení od kupní smlouvy na pozemek parc. č.
650/39 v k.ú. Podolí nad Olšavou.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 650/39 v k.ú. Podolí nad Olšavou.
Uplatňování smluvních pokut ve vztahu k majitelům staveb rodinných domů v lokalitě Draţné,
kteří nedodrţeli termín jejich kolaudace a postup při vymáhání těchto pokut.
Ţádost manţelů Františka a Milany Dřínkových, trvale bytem Kunovice, 686 04, Na Drahách
719 vztahující se k prodlouţení termínu kolaudace rodinného domu v Podolí na pozemku parc.
č. 650/14 následovně: termín se prodluţuje do 30. 6. 2009 za předpokladu, ţe ţadatel předloţí
dohodu o prodlouţení termínu kolaudace, v níţ bude uvedena smluvní pokuta, kterou zaplatí
ve prospěch obce Podolí, pokud nedodrţí tento nový termín. Výše smluvní pokuty bude stejná,
jako v kupní smlouvě na předmětný pozemek.
Neměnit pro občany obce Podolí pro rok 2008 cenu za svoz a likvidaci domovního odpadu.
Změnu rozpočtu č. 8 na rok 2008, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení.
Seznam místních a pomístních názvů, jak je uvedeno v dokumentaci zpracované firmou
Geocart CZ, a.s., Brno.
Podmínky pro bydlení v nájemních domcích v ulici Draţné, jak je doporučila Sociální komise
Obce Podolí – příloha č. 3 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
10. Ani jednu z darovacích smluv na objekty vybudované v rámci stavby přeloţky silnice I/50,
které ke schválení předloţilo Ředitelství silnic a dálnic ČR.
11. Půjčku 15 000,- Kč panu Milanu Podškubkovi, bytem Podolí 71, která bude účelově vázána na
úhradu nákladů spojených s pohřbem paní Aneţky Podškubkové.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
12. Nabídky všech občanů, kteří předloţily návrh na odkoupení svých pozemků, kterých by mohlo
být vyuţito v průběhu procesu komplexních pozemkových úprav.
13. Informaci o stavu pozemku parc. č. 3236/1, který byl dříve vyuţíván jako odtokový vodní
náhon od mlýna a v současnosti je vyuţíván k odvedení povrchových a odpadních vod
z veřejné kanalizace do řeky Olšavy.
Zapsala Bc. Dagmar Vitásková, v Podolí dne 15. 12. 2008

v.r.

v.r.

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

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

Petr Smetana, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce

