USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 26. 10. 2011 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 9. zasedání Obce Podolí, zapisovatele Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele zápisu paní
Petru Ondrejkovou a pana Vítězslava Bobčíka, členy návrhové komise pana Jaroslava Ježíka a
pana Pavla Podškubku.
2. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 s firmou Petr Březina, uzavřené dne 19. 7. 2011, jehož
součástí jsou vícepráce a méněpráce při opravě staré kapličky v Podolí. Hodnota rozdílu
víceprací a méněprací činí + 60 414,- Kč. Zastupitelstvo obce dále schválilo uplatnění smluvní
pokuty vůči firmě Petr Březina za překročení termínu pro dokončení prací o 5 kalendářních dnů,
což činí dle smlouvy o dílo 15 000,- Kč.
3. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě základní školy v Podolí pro školní rok
2011/2012.
4. Kancelář starosty obce v budově obecního úřadu a hlavní sál v budově kulturního domu, jako
místa pro konání slavnostních obřadů v obci Podolí.
5. Kupní smlouvu uzavřenou mezi panem Rostislavem Snopkem, Podolí a Obcí Podolí
na nákup pozemku p.č. 294/11, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměře 133 m2 za cenu 140,- Kč/m2,
tj. celkem 18.620,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující.
6. Směrnici č. 1/2011 o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků obce
Podolí.
7. Rozšíření objednávky firmě Terraprojekt Modrá, zastoupenou Ing. Tomášem Horkým na
zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení na stavební akci
„ Mokřad v lokalitě Přední díly - k.ú. Podolí“ v částce 18.720,- Kč včetně DPH.
8. Změnu rozpočtu č. 6 na rok 2011.
9. Vyplacení finančního příspěvku 200,- Kč každému občanovi Podolí, který se v letošním roce
zúčastnil Slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Rovněž bylo schváleno, že
dalších 300,- Kč z celkové částky 500,- Kč za každého účastníka, které obdržela naše obec od
Mikroregionu Dolní Poolšaví, bude použito na nákup krojových součástí do půjčovny krojů
v Podolí.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
10. Záměr prodeje části pozemku školní zahrady základní školy.

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

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

Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křižka, starosta obce

