USNESENÍ z 12. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 21. 3. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.

Zastupitelstvo obce schválilo:
Program 12. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka,
ověřovatele zápisu pana Jaroslava Ježíka a pana Jiřího Šišáka, členy návrhové komise paní
Petru Ondrejkovou a Ing. Dagmar Vackovou.
2. Smlouvu o půjčce pro Tělovýchovnou jednotu Podolí ve výši 260.000,- Kč na uhrazení prací,
které budou provedeny v rámci projektu, vztahujícího se k dotaci od SZIF na budovu hráčských
kabin. Současně se ruší požadavek na ručení ze strany vedení TJ Podolí, uvedený v bodě 8.
usnesení zastupitelstva obce Podolí č. 11.
3. Kupní smlouvy na pozemky v lokalitě „Galdův žleb“ od majitelů dotčených pozemků s tím, že
kupní cena pozemků je 10,- Kč/m2. Seznam pozemků je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.
4. Záměr realizace opatření sloužícího ke snížení rychlosti v ulici Dražné s tím, že se nejprve
požádá dopravní inspektorát Policie České republiky v Uherském Hradišti o vydání
stanoviska v této věci.
5. Smlouvu mezi firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
a obcí Podolí o zřízení věcného břemene pro umístění kabelového vedení, za účelem provedení
stavby „SB – 4511 – 082 Podolí, přípojka do 50m, Smetana“, jejímž investorem je pan Petr ¨
Smetana, Podolí č. 166.
6. Rozhodnutí o nezaplacení faktury Ing. Miroslavu Košinovi za provedené projekční práce na
zateplení budovy základní školy v Podolí.
7. Snížení náhrady škody, kterou má uhradit ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Podolí,
příspěvková organizace Mgr. Martina Kozelková.
8. Finanční příspěvek na činnost Tělovýchovné jednotě Podolí ve výši 80.000,- Kč, ČOS Sokol
Podolí 10.000,- Kč, Základní organizace Českého svazu chovatelů Podolí 6.000,- Kč a
Sdružení Kaple svatého Ducha v Podolí 40.000,- Kč.
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí týkající se vybudování a provozování přeložky vodovodu
pro novostavbu RD Kovářových s tím, že manželé Kovářovi realizují dílo vlastními prostředky
a po jeho koaudaci jej předají do bezplatného užívání Obci Podolí.
10. Změnu Přílohy č. 1/2010 Obecně závazné vyhlášky obce Podolí č. 2/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění odpadů.
11. Rozpočtový výhled Obce Podolí na období 2013 až 2018 – příloha č. 2 tohoto usnesení.
1.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
12. Navýšení členského příspěvku Regionu Slovácko ze 4,- Kč na 10,- Kč za obyvatele za
současného zrušení každoročního příspěvku 20.000,- Kč na veletrhy cestovního ruchu.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
13. Žádost o instalaci technického zařízení, které by pomohlo řešit dodržování maximální povolené
rychlosti motorových vozidel v ulici Dražné.

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

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

Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křižka, starosta obce

