USNESENÍ z 8. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 31. 8. 2011 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 8. zasedání Obce Podolí, zapisovatelku slečnu Janu Rýpalovou, ověřovatele zápisu
pana Pavla Podškubku a pana Jaroslava Ježíka, členy návrhové komise paní Ing. Dagmar
Vackovou a paní Petru Ondrejkovou.
2. Prodej pozemků v k.ú. Podolí nad Olšavou následovně: parc.č.729/17, výměra 455 m2 –
kupující Jan Strnad, Podolí ; parc.č. 729/18, výměra 218 m2 - kupující manželé František a
Libuše Hráčkovi, Podolí ; parc.č. 729/19, výměra 218 m2 – kupující manželé František a Libuše
Hráčkovi, Podolí ; parc.č. 729/20, výměra 424 m2 – kupující manželé František a Libuše
Hráčkovi, Podolí . Cena uvedených pozemků je 140,- Kč/m2, mimo pozemků parc. č. 729/18 a
parč. č. 729/19, kde je cena 105,- Kč/m2. O uvedené údaje se u těchto pozemků mění usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Podolí ze dne 30. 6. 2011.
3. Stavbu parkovacího místa s přístřeškem na pozemku parc.č. 31/4 s podmínkou, že tato stavba
nebude umístěna jak je uvedeno v předložené technické dokumentaci, ale bude posunuta dál od
místní komunikace tak, aby nebránila případné stavbě rodinného domu na uvedeném pozemku,
kde stavební čára bude umístěna na úrovni vedlejšího domu manželů Vitáskových a šířka domu
bude přibližně stejná jako šířka domu manželů Vitáskových. Další podmínkou je, že bude řádně
vyřešeno odvádění odpadních vod a napojení sjezdu na místní komunikaci v ulici Záhumní.
4. Zachování stávajícího počtu zaměstnanců Obce Podolí s tím, že nebude navýšen tento počet.
5. Změnu rozpočtu obce Podolí č. 5 na rok 2011.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
6. Žádost Ing. Petra Majíčka o zaplacení částky 15 000,- Kč jako náhradu výdajů, které vynaložil
na vypracováním kupní smlouvy na prodej pozemku, který se následně neuskutečnil.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
7. Žádost pana Ondřeje Duháně o pronájem obecního bytu v ulici Dražné s počátkem užívání od
1. 11. 2011.
8. Žádost pana Patrika Egidy o prodej horní části zahrady základní školy. V případě, že prodej
bude schválen, cena pozemku bude minimálně 500 Kč/ m² a výměra prodávané části pozemku
bude cca 400 m². Podmínkou prodeje bude zachování průchodu mezi školou a ulicí Záhumní.
9. Žádost obce Popovice o vyjádření k možnému napojení obce Podolí na kanalizační přivaděč
z Popovic do Uherského Hradiště. Zastupitelstvo Obce Podolí se nemůže v současnosti
k uvedené záležitosti závazně vyjádřit, neboť není známo, zda státní dotace bude možné získat
snadněji pro tuto variantu likvidace odpadních vod nebo pro variantu jinou.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
10. Místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastíka, aby vypracoval zadání pro realizaci stavebních prací
pro opravu místní komunikace v ulice Pastviště. Místostarostu dále pověřuje uzavřením
smlouvy s firmou, která předloží nejvýhodnější nabídku v ceně do 125 000 bez DPH a zajistí,
kvalitní provedení opravy předmětné komunikace.
12. Místostarostu pana Ing. Jaromíra Hastíka aby vypracoval zadání pro stavbu chodníku od
obecního úřadu do lokality Dražné, aby ve věci jednal s příslušnými úřady a aby uzavřel
smlouvu s firmou, která bude tyto práce realizovat, přičemž maximální cena zakázky bude
35 000 vč. DPH.
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Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křižka, starosta obce

