USNESENÍ z 13. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 20. 6. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
Program 13. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele Ing. Jaromíra Hastíka,
ověřovatele zápisu Ing. Dagmar Vackovou a pana Pavla Podškubku, členy návrhové komise
pana Jaroslava Ježíka a pana Petra Smetanu.
2. Pronájem zemědělských pozemků p.č. 5323 o výměře 3 173 m2, p.č. 5362 o výměře 4 464 m2,
p.č. 5438 o výměře 34 146 m2, p.č. 5321/2 o výměře 3 193 m2 a p.č. 5441 o výměře 13 502 m2
panu Josefu Fikselovi, Hradčovice na dobu 5 let s tím, že nájemní cena za 1 ha pozemku činí
1000,- Kč a nájemce uhradí každoročně daň z nemovitostí za tyto pozemky.
3. Proplacení faktury Ing. Miroslavu Košinovi za projekční práce provedené v souvislosti se
žádostí o dotaci na zateplení budovy Základní školy v Podolí ve výši 6.440,- Kč.
4. Záměr umístění krátkého příčného prahu v ulici Dražné s tím, že v dalších věcech ohledně
zpracování projektové dokumentace, získání patřičných povoleních k této stavbě a instalaci
retardéru pověřuje místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastíka.
5. Záměr umístění krátkého příčného prahu v ulici Záhumní s tím, že v dalších věcech ohledně
zpracování projektové dokumentace, získání patřičných povoleních k této stavbě a instalaci
retardéru pověřuje místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastíka a paní Petru Ondrejkovou.
6. Odvolání Mgr. Martiny Kozelkové z funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Podolí,
příspěvková organizace.
7. Vyhlášení konkursu na nového ředitele Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková
organizace.
8. Schválení závěrečného účtu obce Podolí za rok 2011, včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření Obce Podolí za rok 2011 – bez výhrad.
9. Schválení výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková
organizace a převod zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu.
10. Schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2011, včetně
zprávy č. 440/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Dolní Poolšaví za rok 2011 – bez výhrad.
11. Schválení finančního příspěvku 30 000,- Kč z rozpočtu Obce Podolí pro ZO ČZS Podolí na
opravu stodoly, která je v jejím vlastnictví.
12. Schválení finančního příspěvku 13 000,- Kč z rozpočtu Obce Podolí na výdaje spojené
s vydám CD dívčího folklorního sdružení Děvčice.
13. Schválení finančního příspěvku 20 000,- Kč z rozpočtu Obce Podolí pro občanského sdružení
Folklor a kultura v Podolí na nákup krojů pro pěvecký sborek Podolské Frišky.
14. Nabídku pana Andreje Duháně na opravu oplocení dětského hřiště Záhumní s tím, že celkové
náklady na provedené práce včetně výměny oplocení budou do výše 30 000,- Kč.
15. Žádost TJ Podolí o finanční příspěvek na činnost ve výši 21 000,- Kč pro činnost mládeže.
16. Příspěvek Zlínskému kraji na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji v roce
2012 ve výši 61 670,- Kč.
17. 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 realizace
stavby „ Podolí, přípojka do 50 m, Podškubka“, jejímž investorem je Ing. Jan Podškubka,
Uherské Hradiště, Štefánikova 1186.
17. Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 801/1, k.ú. Míkovice, od Města Uherské Hradiště,
k realizaci společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav.
18. Výstavbu komunikace „ Zpevněná cesta – Podolí “ s tím, že ve věcech realizace stavby
pověřuje místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastíka.
19. Záměr vytvoření pasportu místních komunikací pro území obce Podolí.
20. Kupní smlouvu na odkoupení pozemku parc. č. st. 172 k.ú. Podolí nad Olšavou za cenu
140,- Kč/ m2.
1.

21. Prodloužení termínu kolaudace rodinného domu na pozemku p.č. 650/36 k.ú. Podolí nad
Olšavou, majitel Ondřej Štěrba, Podolí č. 248, do 31. 5. 2013.
22. Změnu rozpočtu č. 2/201 – příloha č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
23. Žádost pana Václava Závodného o odkoupení části pozemku parc .č.3224, k.ú. Podolí nad
Olšavou. Podmínkou projednání této žádosti je odstranění skládky materiálu z tohoto obecního
pozemku a nastolení pořádku přilehlých prostor.
24. Žádost včelařů z Podolí o finanční příspěvek na svoji činnost a pověřuje paní Petru
Ondrejkovou k jednání o podmínkách, vztahujících se k tomuto příspěvku.
.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
25. Žádost pana Josefa Zpěváka o přidělení bytu v ulici Dražné pro občany s vymezenými příjmy.
26. Žádost paní Lucie Jančaříkové a pana Petra Předložila o přidělení bytu v ulici Dražné pro
občany s vymezenými příjmy.
27. Vyvěšení Moravské vlajky 5. července 2012.

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

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

Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křižka, starosta obce
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