USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 7. 12. 2011 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 10. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka,
ověřovatele zápisu pana Jiřího Šišáka a pana Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise paní
Petru Ondrejkovou a paní Ing. Dagmar Vackovou.
2. Přílohu č. 1/2011 obecně závazné vyhlášky Obce Podolí č. 2/2005, o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálního odpadu. Touto změnou se stanovuje příslušný pololetní poplatek za období od
1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 na 200,- Kč za jednoho občana.
3. Rozpočet Obce Podolí na rok 2012 – v paragrafovém znění, s oprávněním starosty obce
k provádění rozpočtových opatření - příloha č. 1 tohoto usnesení.
4. Směnnou smlouvu, jíţ bude směněn celý pozemek parc. č. 5263, k. ú. Podolí nad Olšavou,
výměra 3 418 m2, který je ve vlastnictví Obce Podolí, za celý pozemek parc. č. 5322, k. ú.
Podolí nad Olšavou, výměra 1 821 m2, k. ú. Podolí nad Olšavou a jednu čtvrtinu pozemku parc.
č. 5321, výměra směňované části 3 193 m2, který je ve vlastnictví pana Pavla Podškubky,
Podolí čp. 113. Z uvedeného plyne, ţe Obec Podolí smění 3 418 m2 orné půdy za 5 014 m2 orné
půdy pana Pavla Podškubky. Podmínkou uvedenou ve smlouvě je vybudování přírodních prvků
na pozemku parc. č. 5263, které budou slouţit k ochraně přírody a krajiny.
5. Stanovení úkolu pro všechny předsedy výborů a komisí Obce Podolí spočívajícího ve
vypracování zprávy o činnosti kaţdého z těchto výborů a komisí za rok 2011.
6. Směrnici č. 2/2011 o odepisování majetku obce Podolí.
7. Vypovězení stávající smlouvy Obce Podolí k 31. 12. 2011 na pojištění majetku a dalších rizik.
Nová smlouva bude uzavřena na základě výběru nejvýhodnější nabídky, který provede starosta
obce společně s finančním výborem obce Podolí.
8. Smlouvu mezi společností Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4 a Obcí Podolí, o zřízení věcného břemene k provozování, údrţbě a opravám
podzemního komunikačního vedení umístěného na pozemcích parc. č. 721/5, 729/6, 721/4,
650/3, 650/21, 650/22, 916/15, 916/88, 729/1, všechny v k. ú. Podolí nad Olšavou.
9. Smlouvu mezi společností Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4 a obcí Podolí o umístění podzemního komunikačního vedení a vnitřního
komunikačního zařízení na pozemcích parc. č. 650/21 a 650/22 a v budovách čp. 287 a čp.
288.
10. Podání soudní ţaloby na vyklizení jednoho obecního nájemního bytu, který je v současnosti
uţíván bez platné nájemní smlouvy.
11. Změnu rozpočtu č. 7 Obce Podolí na rok 2011 – Příloha č. 2 tohoto usnesení.
12 Podání ţádosti na Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ţivotního prostředí, o posouzení
rizika samovolného pádu dvou vzrostlých stromů nacházejících se v ulici Ţleb u vstupu do
areálu dětského hřiště.
13. Setrvání na platnosti dřívějšího vyjádření zastupitelstva Obce Podolí k ţádosti Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Zlín, ve věci převzetí objektů vybudovaných v rámci stavby silnice I/50,
Vésky – Veletiny. Obec Podolí předmětné objekty do svého vlastnictví nepřevezme, neboť by
to pro ni v budoucnu znamenalo značná rizika a značné výdaje z rozpočtu obce.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
14. Nabídku pana Pavla Podškubky, Podolí čp. 113 na odkoupení všech jeho pozemků v lokalitě
Přední Díly, které získal do svého vlastnictví na základě kupních smluv uzavřených v roce
2011. Výměra předmětných pozemků je cca 8 ha, pozemky byly Obci Podolí nabídnuty za
cenu jejich pořízení bez dalšího navýšení. Neschválením této nabídky zůstávají předmětné
pozemky ve vlastnictví pana Pavla Podškubky, finanční částka rovnající se ceně pozemků
mu nebude Obcí Podolí zaplacena.

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

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

Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce
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