Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 27. 11. 2009 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Program 22. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele zápisu
Ing. Dagmar Vitáskovou a pan Vlastimil Rýpal, členy návrhové komise paní Štěpánku Míškovou a
Mgr. Kateřinu Manovou.
Odkoupení pozemků parc. č. 1281/2, 1282/1 a 1282/2, k.ú. Podolí nad Olšavou, celková výměra
1906 m2, stávající majitelka paní Ludmila Suchá, bytem Uherské Hradiště, Lechova 692. Cena 10,Kč/m2, tj. celkem 19 060,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a poplatek za změnu
vlastnického práva v evidenci Katastru nemovitostí v Uherském Hradišti zaplatí Obec Podolí.
Předmětné pozemky budou využity při komplexních pozemkových úpravách v obci Podolí.
Odkoupení pozemků parc. č. 803/82 a 803/83, k.ú. Podolí nad Olšavou, celková výměra 1353 m2,
stávající majitelka paní Božena Řezníčková, Uherské Hradiště, Míkovice, Na Příkopě 7. Cena 10,Kč/m2, tj. celkem 13 530,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a poplatek za změnu
vlastnického práva v evidenci Katastru nemovitostí v Uherském Hradišti zaplatí Obec Podolí.
Předmětné pozemky tvoří součást tzv. Galdova žlebu.
Záměr vydání obecně závazné vyhlášky Obce Podolí, která by zakazovala na území obce
provozování výherních hracích automatů.
Navýšení finančního příspěvku z 50,- Kč na 70,- Kč za každého občana obce Podolí, který zaplatí
Obec Podolí v roce 2010 Zlínskému kraji jako podíl sloužící k úhradě prokazatelné ztráty
z provozování autobusové dopravy na území Zlínského kraje.
Předložený návrh na umístění nových pozemků v rámci KPÚ Podolí nad Olšavou a plán společných
zařízení.
Nepřevzetí objektů vybudovaných v rámci obchvatu silnice I/50, úsek Vésky – Veletiny a pozemků
na kterých se nachází v obci Podolí od ŘSD ČR, správa Zlín. Důvodem jsou zejména obavy z
budoucí finanční zátěže při údržbě těchto objektů a pozemků a možné provozní problémy, které by
šly k tíži Obce Podolí.
Záměr neměnit výši poplatku za vyvážení popelnic, který budou hradit občané Podolí v roce 2010.
Změnu č. 5 rozpočtu Obce Podolí na rok 2009.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
10. Smlouvu o spolupráci s firmou Galvena Energo, s.r.o., Zlín.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
11. Finanční výbor a zaměstnance Obecního úřadu Podolí vyhodnocením nabídek na pojištění majetku
Obce Podolí a rizik plynoucích z činnosti jejích orgánů. Se zprostředkovatelem, který předložil
nejlepší nabídku, budou uzavřeny pojistné smlouvy. Termín: do 16. 12. 2009.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

12. Návrh na směnu pozemků parc. č. 300/3 a 3233/5, k.ú. Podolí nad Olšavou, celková výměra 482 m2,
za pozemek parc. č. 165, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 523 m2.

v.r.

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

v.r.

.............................
Ing. Miroslav Křižka, starosta obce

