USNESENÍ ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 30. 6. 2011 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
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Program 7. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka,
ověřovatele zápisu paní Ing. Dagmar Vackovou a paní Petru Ondrejkovou, členy návrhové
komise pana Pavla Podškubku a pana Petra Smetanu.
Výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace ve výši
15.685,- Kč a jeho převedení do rezervního fondu tohoto právního subjektu.
Prodej pozemků v k.ú. Podolí nad Olšavou následovně: parc.č. 729/16, výměra 323m2 kupující manţelé Petr a Pavla Luběnovi, Podolí, parc.č.729/17, výměra 455m2 – kupující Jan
Strnad, Podolí, parc.č. 729/18, výměra 218m2 - kupující Jan Strnad, Podolí, parc.č. 729/19,
výměra 218m2 – kupující manţelé František a Libuše Hráčkovi, Podolí, parc.č. 729/20, výměra
424m2 – kupující manţelé František a Libuše Hráčkovi, Podolí. Cena kaţdého pozemku je
140,-Kč/m2.
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 275, k.ú. Podolí nad Olšavou –
oprávněná osoba z věcného břemene firma E.ON Distribuce, a.s.
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 3224/3, k.ú. Podolí nad Olšavou –
oprávněná osoba z věcného břemene firma E.ON Distribuce, a.s.
Uzavření nájemní smlouvy na byt pro osoby s vymezenými příjmy v ulici Draţné č. 287/2 –
nájemník slečna Eva Borutová, bytem Podolí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.8. 2011 do
30.6. 2012. Cena nájmu je 3600,- Kč za kalendářní měsíc.
Uzavření nájemní smlouvy na byt pro osoby s vymezenými příjmy v ulici Draţné č.287/1 –
nájemník paní Lenka Matuštíková, bytem Podolí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.7. 2011 do
31.10. 2011. Cena nájmu je 3 600,- Kč za kalendářní měsíc.
Uzavření nájemní smlouvy na byt pro osoby s vymezenými příjmy v ulici Draţné č. 288/2 –
nájemník paní Anna Šišáková, bytem Podolí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.7. 2011 do 30.6.
2013. Cena nájmu je 3 600,- Kč za kalendářní měsíc.
Uzavření smlouvy o dílo na opravu kapličky se zvonicí při hlavní silnici – I.etapa s firmou Petr
Březina, Ořechov, cena s DPH 363 423,- Kč, termín dokončení do 20.9. 2011.
Změnu v nově pořizovaném územním plánu Obce Podolí. Pozemky parc. č. 697/1, 697/2,
698/1, 698/2, 700/2, 701/1, 701/2, 702/1, 703/1, 703/2, 705/1, 705/2, 708, 710, 711, 712, 714/2,
715/1, 715/2, 716/1, 717/2, 722/1, 723/1, 723/2, 726 budou určeny k zastavění rodinnými domy
s podmínkou, ţe na tuto lokalitu bude současně zpracován regulační plán řešící umístění staveb
a další technické parametry. Regulačního plán z větší části uhradí majitelé předmětných
pozemků.
Ţádost manţelů Vladimíra a Jarmily Hajznerových, 753 01 Hranice, o povolení umístění
vodoměrné šachty a sloupu elektrického vedení na pozemku parc.č. 53. Podmínkou je uzavření
smlouvy o smluvní pokutě 50.000,- Kč, nebude-li příslušná stavba RD zahájena do 31. 10.
2012 a kolaudována do 31.12. 2014.
Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 4272, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 1678 m2 a pozemek
parc.č. 4171, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 610 m2. Kupujícím je Obec Podolí, kupní cena
u obou pozemků je 10,- Kč/m2, náklady spojené s převodem vlastnictví hradí Obec Podolí.
Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 4497, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 902 m2. Kupujícím
je Obec Podolí, kupní cena za pozemek je 10,- Kč/m2, náklady spojené s převodem vlastnictví
hradí Obec Podolí.
Závěrečný účet Obce Podolí za rok 2010 s výhradami dle § 17 písm.b) zák. č. 250/2000 Sb. a
návrh opatření k nedostatkům uvedených ve Zprávě č. 320/2010/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Podolí, IČ: 00291242 za rok 2010.
Finanční odměnu účetní Obce Podolí paní Janě Rýpalové, ve výši jednonásobku měsíčního
platu.
Změnu rozpočtu obce Podolí č. 4 na rok 2011.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
17. Ţádost ředitelky ZŠ v Podolí Mgr. Martiny Kozelkové na vyčlenění finančních prostředků
z rozpočtu obce Podolí na výměnu podlah a osvětlení ve třídách, s tím, ţe v dané věci bude
rozhodnuto na základě úspěšnosti podané ţádosti na dotaci týkající se zateplení a výměny oken
budovy základní školy.
18. Výsledek veřejnosprávní kontroly uskutečněné pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje
v Základní škole a mateřské škole, Podolí, příspěvková organizace.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
19. Starostu Obce Podolí odesláním ţádosti na Ministerstvo financí České republiky o vydání
stanoviska a uskutečnění státního dozoru ve věci oprávněnosti vyplacení odměny při skončení
funkčního období Ing. Miroslavu Křiţkovi.
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Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce
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