USNESENÍ z 11. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 27. 2. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
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Program 11. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka,
ověřovatele zápisu pana Vítězslava Bobčíka a pana Petra Smetanu, členy návrhové komise paní
Petru Ondrejkovou a paní Ing. Dagmar Vackovou.
Pana Pavla Podškubku, jako osobu pověřenou zastupitelstvem obce k posouzení zdravotního
stavu dvou stromů, nacházejících se v přístupové části dětského hřiště ve Žlebě k jejich
případnému vykácení.
Zachování současného systému vybírání poplatků za svoz TKO od občanů obce Podolí beze
změn.
Výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu za období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 na 250,- Kč.
Každý občan obdrží po zaplacení tohoto poplatku zdarma 3 pytle určené na sběr plastů.
Stanovení úkolu pro komisi životního prostředí, spočívající k výběru vhodných lokalit pro
rozmístění odpadových nádob v obci Podolí.
Žádost předsedy redakční rady obecního zpravodaje Ing. Vladimíra Many pro doplnění
redakční rady zpravodaje o paní Zuzanu Kubáňovou.
Žádost obce Popovice o spolufinancování údržby a oprav podchodu pod silnicí I/50 s tím, že
obec Podolí bude přispívat na údržbu toho objektu polovinou celkově vynaložené částky,
maximálně však 20.000,- Kč za jeden kalendářní rok.
Žádost Tělovýchovné jednoty Podolí o finanční půjčku ve výši 260.000,- Kč k uhrazení
stavebních prací, které budou provedeny při opravě budovy hráčských kabin u fotbalového
hřiště. Tato půjčka bude Obci Podolí vrácena po obdržení dotace od SZIF. Podmínkou k
uzavření smlouvy o půjčce bude ručení dvou osob z vedení TJ Podolí.
Ing. Jaromíra Hastíka, jako osobu pověřenou zastupitelstvem obce ke kontrole dodržování
pravidel dotačního titulu a koordinace postupu stavebních prací na opravu hráčských kabin TJ
Podolí.
Schvaluje členský příspěvek Obce Podolí pro MAS Dolní Poolšaví na rok 2012 ve výši 9.000,Kč.
Pronájem bytu pro osoby s vymezenými příjmy – Dražné č. p. 287/1 panu Ondřeji Duháňovi
na dobu od 1. 3. 2012 do 31.12. 2012.
Žádost pana Jiřího Šišáka o umístění zařízení pro vysílání internetu na střechu budovy
kuturního domu.
Zaslání žádosti o dotaci na stavební akci „ ZŠ Podolí – výměna oken a zateplení“ dle
vyhlášené výzvy Operačnímu programu Životního prostředí zpracovanou Ing. Miroslavem
Košinou.
Rozsah stavební akce „ Zpevněná cesta “, zpřístupňující lokalitu Dražné dle projektové
dokumentace do výše 60.000,- Kč
Rozhodnutí neprovádět v současné době žádné úpravy veřejného osvětlení v ulici Pastviště.
Žádost OS PODOLANÉ o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč
Prodej pozemku parc. č. 5791, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 145 m2, cena 10,- Kč/m2.
Kupujícím je Antonín Podškubka, Uherské Hradiště, Vésky. Všechny náklady spojené
s prodejem pozemku mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
Rozhodnutí o náhradě škody, která vznikla Základní a Mateřské škole, Podolí, příspěvková
organizace tím, že v roce 2010 bylo tehdejší zastupující ředitelce neoprávněně vyplaceno
odstupné při skončení jejího pracovního poměru. Podkladem pro toto rozhodnutí zastupitelstva
Obce Podolí bylo vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje za dne 22.2. 2012. Tato částečná
náhrada škody může být uhrazena v 8 měsíčních splátkách.
Žádost pana Antonína Křiváka, Podolí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč
na Mistrovství světa ve střelbě z předovek.

20. Změnu Rozpočtu č. 1/2012 – Příloha č. 2 toho usnesení.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
21. Zprávu starosty obce o probíhající kontrole ze strany Finančního úřadu ve Zlíně na dodržení
podmínek finanční dotace získané v roce 2008 od Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky na akci: „Děti Podolí sobě. Moderní a bezpečné dětské hřiště v Podolí“. Dle
vyjádření kontrolního orgánu hrozí Obci Podolí vrácení dotace ve výši 300.000,- Kč a k tomu
sankce ve výši dalších 300.000,- Kč, viz Příloha č. 1 tohoto usnesení.
22. Žádost Pozemkového úřadu v Uherském Hradišti o spolupráci při získávání souhlasu majitelů
pozemků k provedení stavby „Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k.ú. Podolí nad
Olšavou“. Majitelům dotčených pozemků bude nabídnuto odkoupení těchto pozemků za cenu
10,-Kč/ 1m2.

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

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

Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křižka, starosta obce
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