USNESENÍ z 26. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 29. 7. 2010 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
Program 26. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu paní Štěpánku Míškovou a pan Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise pana Vlastimila
Rýpala a Ing. Dagmar Vitáskovou.
2. První etapu zpracování nového územního plánu obce Podolí – Průzkumy a rozbory, který
zpracovává Ing. arch. Vojtěch Mencl, Brno.
3. Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 650/54, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 564 m2. Cena
vychází z ujednání Smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 1. 10. 2008 a byla stanovena
částkou 253 800,- Kč. Kupujícím je Obec Podolí, prodávajícím jsou manţelé Stanislav a Marie
Dulinovi, Uherské Hradiště – Vésky, ul. Nová 160. Náklady spojené s vypracováním kupní
smlouvy a převodem vlastnictví hradí Obec Podolí.
4. Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 650/54, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 564 m2. Cena
byla stanovena dohodou v celkové výši 253 800,- Kč. Prodávajícím je Obec Podolí, kupujícím
je pan Jiří Kosinka, Podolí 232. Náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy a převodem
vlastnictví hradí Obec Podolí.
5. Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 729/15, k.ú. Podolí nad Olšavou, dle geometrického plánu
č. 359-44/2010, výměra 128 m2. Cena byla stanovena dohodou ve výši 140,- Kč m2, tj. celkem
17 920,- Kč. Prodávajícím je Obec Podolí, kupujícím jsou manţelé Pavla a Petr Luběnovi,
Podolí čp. 274. Náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy a převodem vlastnictví hradí
Obec Podolí.
6. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 650/1, k.ú. Podolí nad Olšavou, jak je uvedeno v ţádosti
manţelů Martiny a Marka Ertlových, kteří jsou novými vlastníky rodinného domu v Podolí čp.
295, s těmi výhradami, které jsou ze strany Obce Podolí uvedeny v grafické příloze ţádosti.
7. Kladné vyjádření k architektonické studii budoucí stavby rodinného domu manţelů Kláry
Podškubkové a Jana Podškubky ml. na pozemcích parc. č. 24/1 a 24/2, k.ú. Podolí nad
Olšavou, bez výhrad.
8. Kladné vyjádření k umístění fotovoltaického systému na pozemcích parc. č. 81/1, 81/2 a 86,
k.ú. Podolí nad Olšavou, jak je uvedeno v ţádosti pana Antonína Fornůska, Podolí čp. 12 s
těmito výhradami: stavba bude od hranice pozemku 1m, přívod bude uloţen do chráničky,
budou respektovány podmínky stanovené firmou Provo spol. s r.o., která zajišťuje projektovou
dokumentaci pro budoucí kanalizační sběrač.
9. Návrh na finanční vyrovnání s firmou ASH-Morava s.r.o. Otrokovice ve výši 227 000,- Kč.
10. Ţádost TJ Podolí o nákup zabezpečovacího kamerového systému v hodnotě do 24 000,- Kč,
umístěného v areálu fotbalového hřiště. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu pana Jiřího
Šišáka technickou konzultací s panem Elfmarkem při výběru systému.
11. Dodavatele prací a materiálů pro rekonstrukci ústředního topení v budově mateřské školy v
Podolí, kterým je pan Petr Jánský, Podolí čp. 180. Cena rekonstrukce je 153 776,40 Kč.
12. Změnu rozpočtu č. 3 Obce Podolí na rok 2010 – příloha č. 1 tohoto usnesení.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
13. Ţádost manţelů Libuše a Františka Hráčkových, Podolí čp. 271 o prodej části pozemku parc. č.
729/1. Ţádost bude řešena s ohledem na komplexního vyuţití celé předmětné parcely.
14. Ukončení pracovního poměru Mgr. Pavly Martincové v Základní škole a Mateřské škole,
Podolí, příspěvková organizace na vlastní ţádost a nástup Mgr. Martiny Kozelkové po
rodičovské dovolené.
15. Termín pro podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva Obce Podolí, kterým je 10.
srpen 2010, 16.00 hodin a informaci, ţe počet členů nového zastupitelstva Obce Podolí zůstává
nezměněn, to je 9.
16. Ţádost pana Roberta Machary o pronájem garáţe ve dvoře budovy čp. 124 (dětská poradna).

17. Evidenci ţádostí o pronájem bytu v nájemním domku v lokalitě Draţné, podaných: - panem
Pavlem Lapčíkem, bytem Kunovice, - slečnou Veronikou Královou, bytem Podolí, - panem
Pavlem Borutou, bytem Podolí.
18. Ţádost o změnu územního plánu v lokalitě Draţné IV.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
19. S pozastavením účinnosti výpovědi paní Lenky Matuštíkové z bytu v domě č. 288 a
posečkáním s placením dluţného nájemného.

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

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

Petr Smetana, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce
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