USNESENÍ z 23. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 21. 12. 2009 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Program 23. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu pana Vlastimila Rýpala a Mgr. Kateřinu Manovou, členy návrhové komise Ing. Dagmar
Vitáskovou a paní Štěpánku Míškovou.
Výběr nabídky na pojištění majetku Obce Podolí a některých dalších rizik od pojišťovacího
zprostředkovatele pana Zajíce a uzavření pojistných smluv s pojišťovnou GENERALI, a.s.
Směnu pozemků parc. č. 300/3 a 3233/5, k.ú. Podolí nad Olšavou, celková výměra 482 m2,
stávající majitel Obec Podolí za pozemek parc. č. 165, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 523
m2, stávající majitelka paní Anna Koníčková, Podolí 70. Náklady spojené s vyhotovením
smlouvy a poplatek za změnu vlastnického práva v evidenci Katastru nemovitostí v Uherském
Hradišti zaplatí Obec Podolí. Předmětného pozemku bude využito při pozemkových úpravách v
lokalitě Podcestí.
Změnu č. 6 rozpočtu Obce Podolí na rok 2009, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Poskytnutí příspěvků na údržbu krojů ve výši 55 200,- Kč pro 46 občanům Podolí, kteří se
zúčastnili Slavností vína 2009 v Uherském Hradišti, tj. 1 200,- Kč pro každého účastníka.
Finanční rozpočet Obce Podolí na rok 2010 v účelovém členění na jednotlivé paragrafy, jak je
uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení.
Záměr prodeje pozemku parc. 650/47 a 650/53 k.ú. Podolí nad Olšavou za cenu 140Kč/m2.
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje z Programu obnovy venkova na
rekonstrukci staré kaple při hlavní silnici, celkové náklady na rekonstrukci budou 800 000,-Kč,
dotace kterou bude obec žádat bude 400 000,-Kč.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
9. Písemnou žádost o zhotovení komunikace (chodníku) a osvětlení v úseku mezi lokalitami
Dražné s Sklepničky podepsanou obyvateli Obce Podolí.
10. Nabídku na opravu chodníku a cenovou nabídku firmy FAINSTAV s.r.o..
11. Nabídku na vybudování fotovoltaické elektrárny firmou Evito s.r.o..

Zastupitelstvo obce zrušilo:
12. Bod č. 16 v usnesení č. 19 zastupitelstva obce Podolí.

v.r.

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

v.r.

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

