USNESENÍ z 5. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 6. 4. 2011 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Program 5. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana ing. Jaromíra Hastíka,
ověřovatele zápisu pana Pavla Podškubku a pana Jiřího Šišáka, členy návrhové komise
paní ing. Dagmar Vackovou a pana Vítězslava Bobčíka.
Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce ve výši 25.000,- Kč pro realizaci jednoho týdne
tzv. městského tábora pro děti z Podolí v době letních školních prázdnin.
Zrušení věcného břemene na pozemky v ulici Dražné, na nichž se nachází stavby rodinných
domů, které byly zkolaudovány v termínech uvedených v kupních smlouvách.
Předloženou koncepci půjčování krojů, půjčovní řád a ceník za zapůjčení jednotlivých
součástí kroje v obci Podolí s tím, že legislativně a z hlediska provozních záležitostí v dané
věci zodpovídá paní ing. Dagmar Vacková.
Poskytnutí finančního příspěvku na provoz mateřské školy v Podolí v době letních školních
prázdnin ve výši 40 000,- Kč. Tento finanční příspěvek vytvoří rezervu, které bude na konci
kalendářního roku použito, budou-li tyto prostředky scházet na mzdy pedagogických
pracovníků v rozpočtu Základní školy a Mateřské školy v Podolí.
Uzavření smlouvy na vedení veřejné knihovny v obci Podolí se slečnou Jitku Jánskou
s platností od 1. 5. 2011.
Dlouhodobou koncepci pro užívání obecních bytů v ulici Dražné.
Změnu rozpočtu č. 2 / 2011.

Zastupitelstvo obce pověřilo: .
9.

Místostarostu obce Podolí pana ing. Jaromíra Hastíka, pana Vlastimila Rýpala a pana Josefa
Ondrejku prohlídkou všech oken budovy základní školy v Podolí s vyhodnocením jejich
technického stavu a návrhu řešení.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
10. Navýšení počtu zaměstnanců obecního úřadu v Podolí.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
11. Zprávu ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Podolí o technickém stavu oken v budově
základní školy.
12. Jednání starosty obce Podolí p. Ing. Miroslava Křižky ve věci změny Územního plánu obce
Podolí na Městském úřadě Uherské Hradiště, odboru územního plánování a ukládá mu, aby
zahájil jednání s dotčenými majiteli pozemků v lokalitě Dražné.
13. Záměr soukromého investora na stavbou garáží v lokalitě Dražné a jejich následný prodej.
14. Zpětvzetí žádosti o pronájem nebytových prostor slečny Lenky Nesvadbové.

……………………………………….
Ing.Jaromír Hastík,místostarosta obce

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

