USNESENÍ z 6. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 1. 6. 2011 v budově kulturního domu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
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Program 6. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka,
ověřovatele zápisu pana Pavla Podškubku a pana Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise paní
Ing. Dagmar Vackovou a paní Petru Ondrejkovou.
Podání ţádosti na získání dotace vyhlášenou SZIF z programu Rozvoje venkova, týkající se
Půjčovny krojů v Podolí ve výši 199.100,- Kč, s tím, ţe finanční spoluúčast obce při získání
této dotace je 30% z celkové částky dotace
Oslovení několika uchazečů k podání nejvýhodnější nabídky na opravu střechy staré kaple v
Podolí včetně odvedení dešťových vod a opravy omítek dle konkrétního poţadavku objednatele
Komisi pro vyhodnocování nabídek podaných na stavební akci na opravu staré kaple ve
sloţení:
pan Vlastimil Rýpal, pan Josef Ondrejka, pan Miroslav Koníček a pan Pavel Podškubka
Ţádost pana Miroslava Michálka na odkup pozemku, na kterém se nachází obecní komunikace
v ulici Záhumní s tím, ţe mu obec Podolí nabízí částku 30.000,- Kč jako jednorázové narovnání
v této věci
Ţádost o uzavření smlouvy mezi JMP Net, s.r.o. Brno a obcí Podolí o zřízení věcného břemene
pro stavbu přípojky plynu, případně prodlouţení plynovodu na pozemku p.č. 916/88 za účelem
provedení stavby plynárenského zařízení „Výrobní a provozní hala v Podolí SO-04 Přípojka
plynu“, jejímţ investorem je pan Zdeněk Zimčík
Vyčkání výběru vhodného dotačního titulu na výměnu oken a případného zateplení budovy ZŠ
v Podolí do konce roku 2011.
Poskytnutí peněţního daru paní Ing. Dagmar Vackové za vypsání ţádostí k dotacím, které byly
vyhlášeny Nadací Děti-kultura-sport.
Uzavření smlouvy s Ing. Tomášem Horkým (Terraprojekt Modrá) na zpracování projektové
dokumentace ve stupni pro stavební povolení na stavební akci „Tůně a mokřady v lokalitě
Kačinec-k.ú. Podolí“ v ceně 41.040,- Kč včetně DPH.
Změnu rozpočtu č.3 pro rok 2011, která je vedena jako Příloha č.1 usnesení zastupitelstva obce
Podepsání kupní smlouvy na nákup pozemku p.č. 281/2 o výměře 136 m2 za celkovou cenu
13.600,- Kč s firmou Agrokomplex Kunovice.
Prodlouţení pracovní smlouvy s Tomášem Hastíkem do 15.9. 2011
Ţádost o uzavření smlouvy mezi E-ON Distribuce, a.s. České Budějovice a obcí Podolí o
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 22/2, 334/2, 334/5, 3224/3(EN3224) za účelem
umístění nového kabelového vedení VN a NN
Finanční příspěvek Zlínskému kraji na dopravní obsluţnost pro rok 2011 ve výši 60.130,- Kč
Finanční příspěvek TJ Podolí ve výši 80.000,- Kč na činnost fotbalového oddílu

Zastupitelstvo obce pověřilo:
16. Ing. Jaromíra Hastíka ke zpracování a přípravě podkladů k podání nabídky na opravu staré
kaple dle konkrétního poţadavku zadavatele
17. Ing. Dagmar Vackovou, vedoucí kulturně-společenské komise, organizací slováckých hodů
v Podolí, které se uskuteční dne 15. 10. 2011

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
18. Zprávu pana starosty obce Ing. Miroslava Křiţky o přípravě tzv. příměstského tábora pro děti z
Podolí o letních prázdninách
19. Zprávu paní Ing. Dagmar Vackové a pana Ing. Jaromíra Hastíka o čerpání dotačních programů
v obci Podolí k 31.5. 2011
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20. Zprávu starosty obce Ing. Miroslava Křiţky o splňování kritérií pro přidělení bytu pro osoby
s omezenými příjmy stávajícími nájemníky v obecních domcích
21. Zprávu starosty obce Ing. Miroslava Křiţky o výsledku právního sporu s firmou ASH
Morava, s.r.o. Otrokovice o zaplacení rekonstrukce MK v ulici Ţleb. Ţalovaná částka byla
601.000,- Kč, (včetně úroků asi 1,2 mil.Kč), obec Podolí z této částky zaplatí pouze 196.711,Kč.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
22. Odvolání Ing. Miroslava Křiţky z funkce starosty obce Podolí
23. Ţádost podanou manţeli Hanáčkovými týkající se prodeje pozemku č.4256 a navrhuje směnu
s částí jejich pozemku p.č. 4254
24. Ţádost podanou slečnou Martinou Kadlecovou týkající se prodeje části pozemku st. 372/1, na
kterém je částečně umístěna stavba domu č.p.21 do doby vyřešení záleţitostí s pozemky pana
Michálka v této části obce
25. Ţádost o změnu v nově pořizovaném územním plánu obce Podolí v lokalitě Draţné podanou
paní Ludmilou Svobodovou
26. Nabídku České spořitelny, a.s. Uherské Hradiště na zhodnocení finančních prostředků obce
Podolí s tím, ţe finanční prostředky zůstanou i nadále na běţném účtu obce

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

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

Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce
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