USNESENÍ z 27. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 7. 10. 2010 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
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Program 27. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu pana Vlastimila Rýpala a pana Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise pana Petra
Smetanu a paní Štěpánku Míškovou.
Prodej pozemku parc. č. 3224/76, vzniklého oddělením z pozemku 3224/3, k.ú. Podolí nad
Olšavou, dle geometrického plánu 368-72/2010, výměra 96 m2, cena 110,- Kč/ m2, to je celkem
10 560,- Kč. Kupujícím je pan Petr Smetana, Podolí 166. Náklady spojené s prodejem a
převodem pozemku hradí prodávající.
Záměr prodeje pozemků parc. č. 3206/4, výměra 1589 m2, k.ú. Podolí nad Olšavou. Cena 25,Kč/ m2, podmínkou bude zachování stávajícího počtu výsadby zeleně a jejího doplnění.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky parc. č. PK 713, PK
714/14, 650/3, k.ú. Podolí nad Olšavou ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s.r.o.
uzavřené podle §§ 151n – 151p zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky parc. č. PK 702/2, PK
706/1, PK 706/2, PK 707, PK 713, k.ú. Podolí nad Olšavou ve prospěch firmy E.ON Česká
republika, s.r.o. uzavřené podle §§ 151n – 151p zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů a § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Uzavření smlouvy na vypracování technické dokumentace pro stavební řízení na akci
„Revitalizace kulturního domu – Podolí“ s Ing. Petrem Kročilem, Uherské Hradiště, dle
předloţené cenové nabídky.
Záměr vybudování otevřeného příkopu pro svedení dešťových vod v ulici Draţné.
Ukončení nájmu bytu dohodou s paní Renatou Novou, Podolí čp. 288 k 15. 11. 2010.
Uzavření nájemní smlouvy na byt v domě čp. 288 v Podolí s paní Veronikou Královou, Podolí
čp. 7 na dobu určitou od 16. 11. 2010 do 15. 11. 2012.
Darovací smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vztahující se k převzetí objektů a pozemků
do majetku Obce Podolí. Podmínkou ze strany Obce Podolí je, ţe do darovací smlouvy bude
doplněno, pro jakou dopravní zátěţ byly předmětné polní cesty vybudovány.
Dodavatele prací a materiálů pro instalaci silniční zábrany v ulici Pastviště a souvisejícího
dopravního značení, dle předloţené cenové nabídky. Dodavatelskou firmou předmětného
plnění bude firma Silamo s.r.o., Uherský Brod.
Dodavatele prací a materiálů pro akci „Rozšíření venkovního osvětlení“, v rámci níţ budou
osazeny tři nové sloupy venkovního osvětlení u chodníku vedoucího do ulice Draţné dle
předloţené cenové nabídky. Dodavatelskou firmou předmětného plnění bude Trevo s.r.o.,
Velehradská 1927, 686 02 Staré Město.
Zaplacení finanční částky 92.668Kč na účet ASH – Morava s.r.o., Otrokovice – doplatek za
rekonstrukci komunikace v ulici Ţleb provedené v roce 1998.
Ţádost starosty Obce Podolí Ing. Miroslava Křiţky o proplacení nevyčerpané řádné dovolené.
Změnu rozpočtu č. 4 Obce Podolí na rok 2010.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
16. Zprávu o probíhající finanční kontrole v organizaci Základní škola a Mateřská škola Podolí,
příspěvková organizace.
17. Ţádost občanů o změnu územního plánu obce Podolí v lokalitě Draţné.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
18. Darovací smlouvu k převzetí stavebních objektů, které byly realizovány v rámci staveb „Silnice
I/50, Kunovice – Vésky“ a „Silnice I/50, Vésky – Veletiny“ od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Konkrétně se jedná o objekty: SO 123 Obratiště autobusů v Podolí, SO 154 Sjezd na bermu,
SO 156 Sjezd na pole Veliké, SO 158 Sjezd vlevo km 4, 835, SO 159 Polní cesta podél
Podolského potoka, SO 314 Výhledová kanalizace v km 3,720, SO 701 Oplocení hřiště.
Důvody pro nesouhlas s převzetím byly jiţ dříve uvedeny.

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

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

Petr Smetana, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce
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