USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 24. 9. 2009 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
Program 21. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu pana Vlastimila Rýpala a pana Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise paní Štěpánku
Míškovou a Ing. Dagmar Vitáskovou.
2. Změnu zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace, jak
je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.
3. Podání ţádosti o dotaci v rámci 1. výzvy MAS Dolní Poolšaví na výměnu části veřejného
osvětlení v obci Podolí
4. Poskytnutí finančního příspěvku 70 000,- Kč z rozpočtu Obce Podolí na činnost MAS Dolní
Poolšaví.
5. Ţádost o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Podolí ve výši 200 000,- Kč pro Sdruţení pro
výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí na dofinancování stavby nové kaple.
6. Prodej části pozemku parc. č. 734/1, k.ú. Podolí nad Olšavou panu Martinu Kovářovi, bytem
Vlčnov 1085, jak je uvedeno v nákresu, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení, za cenu 60,Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
7. Záměr budoucího vkladu veřejné kanalizace a vodovodu do majetku Slováckých vodáren a
kanalizací, a.s. Uherské Hradiště. Podmínkou je předání a převzetí celé kanalizační a
vodovodní sítě, včetně dalších objektů, které s tím souvisí.
8. Způsob řešení pohledávek za občany Podolí z titulu neuhrazených místních poplatků za odvoz
domovního odpadu následovně:
a) zveřejnění čísel popisných domů, v nichţ bydlí předmětní dluţníci v místním zpravodaji
b) uzavření dohody o uznání závazku s předmětnými dluţníky, okamţité uhrazení alespoň
části dluhu a sjednání splátkového kalendáře na zbývající část dluhu
c) předání k vymáhání dluţné částky advokátní kanceláři JUDr. Antonín Blaţek, Kunovice.
9. Záměr dalšího jednání o vybudování fotovoltaické elektrárny v lokalitě průmyslové zóny
Závodí, jak je uvedeno v ţádosti firmy Galvena Energo s.r.o. ze dne 15. 9. 2009 a jejím
dodatku ze dne 17.9.2009
10. Závěrečný účet Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace, za rok 2008,
bez výhrad..
11. Osazení termostatických ventilů v budově MŠ, platba proběhne z rozpočtu Mateřské školy.
12. Změnu rozpočtu č. 4 Obce Podolí na rok 2009, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení.
1.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
13. Záměr prodeje pozemků manţelům Jindřichu a Magdě Hanáčkovým, bytem Uherské Hradiště,
jak je uvedeno v jejich ţádosti ze dne 10. 6. 2009, přijaté do pošty pod č.j. 299.
14. Darovací smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na objekty vybudované v rámci obchvatu
Podolí, úsek Vésky – Veletiny.

Zastupitelstvo obce zrušilo:
15. Bod číslo 3 zasedání zastupitelstva 20. ze dne 20. 8. 2009.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
16. Paní Štěpánku Míškovou vypracováním návrhu o poskytování finančního příspěvku rodičům
narozených dětí, které mají trvalé bydliště v obci Podolí.

v.r.

.............................
Petr Smetana, místostarosta obce

v.r.

.............................
Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce

