USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 12. 12. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
Program 18. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele Ing. Jaromíra Hastíka,
ověřovatele zápisu pana Pavla Podškubku a pana Jiřího Šišáka, členy návrhové komise Ing.
Dagmar Vackovou a pana Petra Smetanu.
2. Návrh na zvýšení pracovního úvazku paní Jindřišky Švachové na 1,0 s tím, že pokud vznikne
v důsledku navýšení jejího pracovního úvazku potřeba doplacení, budou chybějící finanční
prostředky poskytnuty z rozpočtu Obce Podolí.
3. Obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Přílohu č. 1/2012 Obecně závazné vyhlášky Obce Podolí č. 1/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Touto přílohou se stanovuje předmětný poplatek na 500 Kč za jednoho
občana za kalendářní rok.
5. Zrušení věcného předkupního práva zřízeného ve prospěch Obce Podolí, vztahujícího se k
pozemku parc. č. 650/54, k. ú. Podolí nad Olšavou, majitel Jiří Kosinka, které vzniklo na
základě smlouvy ze dne 30. 7. 2010. Věcné předkupní právo, které vzniklo na základě smlouvy
ze dne 4. 8. 2010, zůstává zachováno.
6. Nevyužití věcného předkupního práva zřízeného ve prospěch Obce Podolí, vztahujícího se k
pozemku parc. č. 4137, k. ú. Podolí nad Olšavou, majitel Grafiko s.r.o., které vzniklo na základě
smlouvy ze dne 8. 12. 2003. Podmínkou je uzavření předkupního práva ve prospěch Obce
Podolí s novým vlastníkem uvedeného pozemku s těmito podmínkami pro následné zrušení
věcného předkupního práva: do 30. 6. 2016 majitel pozemku proinvestuje v nově postavených a
zkolaudovaných budovách na pozemku zatíženém předkupním právem částku 4 000 000,- Kč,
což prokáže kolaudačním rozhodnutím a dokladem prokazujícím stanovení správné účetní
vstupní ceny těchto budov, použité pro účely vedení účetnictví majitele pozemku.
7. Prodloužení nájemní smlouvy do 30. 6. 2013 na byt pro osoby s vymezenými příjmy v Podolí č.
287/2, uzavřené s panem Ondřejem Duháněm.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a
obcí Podolí o zřízení věcného břemene na distribuční plynovod pro výrobní a provozní halu v
Podolí, č. stavby 57714, KS č. 1212000532/16783 na pozemku parc. č. 916/88, k. ú. Podolí
nad Olšavou, jehož vlastníkem je Obec Podolí.
9. Nabídku na umístění nalezených psů v Hotelu pro psy, Havřice 402 mezi Danuší Jiříčkovou
Těšovská 352, 687 34 Uherský Brod – Těšov a Obcí Podolí s tím, že dalším jednáním pověřuje
starostu obce.
10. Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce ze dne 3. 9. 2007 uzavřené s Mikroregionem
Dolní Poolšaví, svazkem obcí, nám. Svobody 361, PSČ 686 04, Kunovice a Obcí Podolí,
týkající se zapůjčení kartáče válcového, inventární číslo převodce 200002/4.
11. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou s Mikroregionem Dolní Poolšaví, svazkem
obcí, nám. Svobody 361, PSČ 686 04, Kunovice a Obcí Podolí, týkající se převodu kartáče
válcového, inventární číslo převodce 200002/4, do vlastnictví Obce Podolí.
12. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou s Mikroregionem Dolní Poolšaví,
svazkem obcí, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a Obcí Podolí, týkající se převodu mobiliáře
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– dřevěné odpočívadlo, venkovní mapa, ukotvený odpadkový koš a dřevěný stojan na kola (inventární
číslo převodce 1004), do vlastnictví Obce Podolí.
13. Obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 2/2012 o podmínkách, za kterých lze uskutečňovat

nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
na území obce Podolí (zákaz podomního prodeje a zákaz podomního nabízení zboží a služeb).

14. Přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od pana Petra Krče na pořízení mobiliáře dětského
hřiště.
15. Změnu rozpočtu č. 6 Obce Podolí na rok 2012 – příloha č. 1 tohoto usnesení.
16. Poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů, základní organizace Uherské Hradiště,
ve výši 2.000 Kč.
17. Rozpočtové provizorium Obce Podolí na rok 2013.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
18. Žádost mysliveckého sdružení Boří – Míkovice, o finanční příspěvek na činnost s tím, že
žadatel o tento příspěvek předloží do 15. 1. 2013 zastupitelstvu Obce Podolí konkrétní návrh na
využití finančního příspěvku, včetně předpokládaných finančních výdajů.

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

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

Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křižka, starosta obce
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