
 

USNESENÍ ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Podolí 

konaného dne 1. 8. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
  1.  Program 14. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, 

       ověřovatele zápisu pana Petra Smetanu a pana Jiřího Šišáka, členy návrhové komise pana 

       Jaroslava Ježíka a pana Pavla Podškubku. 

 2.   Prodej pozemku parc. č. 650/14 a st. 407, k. ú. Podolí nad Olšavou, přičemž v tomto případě  

       neuplatní své předkupní právo na uvedený pozemek. Prodávající: František a Milana Dřínkovi,    

       kupující: manželé Marek Důbrava a Milena Důbravová, Prakšice. Podmínkou platnosti tohoto 

       souhlasu je zaplacení smluvní pokuty ve výši 174 240,- Kč na bankovní účet Obce Podolí  

       č.  6322721/0100 do 31. 8. 2012. Zaplacením této smluvní pokuty, která je sjednána v kupní 

       smlouvě, kde Obec Podolí prodala předmětný pozemek Františku a Milaně Dřínkovým budou 

       finanční záležitosti mezi těmito stranami vyrovnány a nebude požadováno zaplacení žádných 

       dalších finančních položek (penále, poplatky, soudní výdaje aj.). Při splnění uvedené  

       podmínky se také prodlužuje termín pro kolaudaci rodinného domu na pozemku st. 407, k. ú. 

       Podolí nad Olšavou do 31. 10. 2014. 

3.    Prodloužení termínu pro zahájení stavby rodinného domu v lokalitě Dražné II. panu Jiřímu    

       Kosinkovi do 31.5. 2013. 

4.    Nabídku  J&T banky na zhodnocení volných finančních prostředků Obce Podolí a převod  

       částky 2 500 000,- Kč na jednoletý termínovaný vklad u této banky. Současně pověřuje starostu 

      obce Ing. Miroslava Křižku podepsáním příslušné smlouvy vztahující se k tomuto 

       termínovanému vkladu. 

5.    Termín konání hodů v Podolí na sobotu  20.10. 2012. 

6.    Pořadatele hodů r. 2012 v Podolí  – Folklor a kultura v Podolí, občanské sdružení a kulturně- 

       společenská komise Obce Podolí. Osoba, která bude v dané věci rozhodovat a akci řídit je Ing. 

       Dagmar Vacková, případně Mgr. Ivana Mikušková. 

7    .Žádost paní Ludmily Svobodové o pronájem obecního bytu č 288/1 pro občany obce Podolí  s 

       vymezenými příjmy. 

8.    Žádost Ing. Jaromíra Hastíka na proplacení  nevyčerpané řádné dovolené za kalendářní rok 

       2011. 

9.    Záměr změny trasování části veřejné účelové komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 

       5823, jak bylo předloženo v návrhu pana Pavla Podškubky. 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce neschválilo:  
10.   Žádost pana Pavola Pechy o přidělení obecního bytu pro občany obce Podolí s vymezenými příjmy.  
11.   Žádost pana Milana Machary o pronájem nebytových prostor na dětské poradně v Podolí. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
12.   Potřebu  revidování a případné vystavení nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových   

        prostor dětské poradny v Podolí. 

13.   Nabídku Ing. Petra Havlase na odkoupení rozestavěné části spodní stavby nacházející se za  

        garážemi vedle  spodní části kulturního domu. 

14.   Zprávu Ing. Dagmar Vackové, že v rámci hodů 2012 v Podolí nebude pořádána hodová zábava  

        a není zabezpečena účast krojované chasy obce Podolí. 
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15.   Zprávu Ing. Miroslava Křižky o sečení trávy na obecních pozemcích, které provádí na základě 

dohody o provedení práce Ing. Jaromír Hastík. 

 

16.   Zprávu místostarosty obce o potřebě opravy dřevěného kříže Spasitele  u prodejny Dolanka. 

17.   Žádost pana Josefa Fiksela, Hradčovice č. 261o pronájem pozemků s tím, že ve věci rozhodne  

        na dalším zasedání zastupitelstva obce. 

 
 

 
 

 

 

         . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
           Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce                Ing. Miroslav Křižka, starosta obce 


