
 

USNESENÍ z 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí 

konaného dne 10. 4. 2013 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

 

1/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo program 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana 

Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele zápisu paní Ing. Dagmar Vackovou a pana Pavla Podškubku, 

členy návrhové komise pana Vítězslava Bobčíka a pana Jaroslava Ježíka. 

2/20/2013 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené 

u obce Podolí dne 13. února 2013 vykonané Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly s tím, 

že starosta obce podal námitky a výše uvedená věc bude řešena na dalším zastupitelstvu obce. 

3/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost o odklad termínu kolaudace rodinného domu manželů Galiny a 

Pavla Snopkových s tím, že konečný termín kolaudace této stavby je stanoven do 31.10. 2014. 

4/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo veřejnosprávní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Podolí a městem 

Kunovice o spolupráci v oblasti požární ochrany. 

5/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na pozemky parc. č. 4159, parc. č. 413/1, parc. č. 

413/9, parc. č. 413/13, parc. č. 413/14, parc. č. 413/17, parc. č. 413/19, parc. č. 413/21. Prodávající 

je Ludmila Jarolímková, s tím, že cena je 10,-Kč/m
2
. Náklady spojené s prodejem pozemků zaplatí 

kupující. 

6/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr odkoupení pozemků v lokalitě Prostřední Díly.  Kupní cena 

10,- Kč/m
2
 bude snížena o částku 0,50,- Kč/m

2
 za každý rok, po který je platná smlouva o nájmu 

pozemku ve prospěch jiného subjektu. Pozemky k odkoupení budou vybírány s ohledem na záměr 

realizace protierozních opatření a odvádění dešťových vod z pozemků uvedené lokality. 

7/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr odkoupení pozemků v lokalitě obce Dražné. Kupní cena 30,- až 

100,- Kč/m
2
. Pozemky k odkoupení budou vybírány s ohledem na záměr vybudování lokality pro 

výstavbu nových rodinných domů. 

8/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 Tržní řád. 

9/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo zrušení stávajícího předkupního práva na pozemek parc. č. 4137, k. ú. 

Podolí nad Olšavou a sjednání nového předkupního práva na tento pozemek. Podmínkou pro zánik 

nového předkupního práva bude proinvestování čtyř milionů Kč ve stavbách na uvedeném pozemku 

nebo jeho části do 30. 4. 2017. Dojde-li do uvedeného data ke splnění podmínky pro zánik nového 

předkupního práva, zanikne předkupní právo i tehdy, byl-li pozemek parc. č. 4137, k. ú. Podolí nad 

Olšavou, geodeticky rozdělen na více pozemků. V takovém případě zanikne předkupní právo i na 

všechny nově vzniklé pozemky, které vznikly dělením stávajícího pozemku parc. č. 4137, k. ú. 

Podolí nad Olšavou. 

10/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo zrušení stávajícího předkupního práva na pozemky parc. č. 4135/1 a 

parc .č. 4135/2, oba v k. ú Podolí nad Olšavou a sjednání nového předkupního práva na tyto 

pozemky. Podmínkou pro zánik nového předkupního práva bude proinvestování šesti milionů Kč ve 

stavbách na uvedených pozemcích do 30. 4. 2017.  
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11/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo umístění plynovodu a vodovodu, případně dalších inženýrských sítí 

na pozemek parc. č. 2598/2, k. ú. Podolí nad Olšavou. Nově realizované inženýrské sítě budou 

využity k napojení průmyslové zóny „Veliké“. 

12/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s firmou E.ON  

Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera, České  Budějovice pro umístění kabelového vedení na pozemek 

parc. č. 2151/6, k. ú. Podolí nad Olšavou pro stavbu „Podolí, přípojka do 50 m, Podškubka“. 

13/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Podolí na 

straně jedné, manželi Martinem a Martinou Kovářovými na straně druhé a ŘSD ČR na straně třetí  

na pozemek parc. č. 3223/12, k. ú. Podolí nad Olšavou pro umístění vodovodní přípojky pro stavbu 

„Přeložka vodovodu RD manželů Kovářových v Podolí“. 

14/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s firmou JMP Net 

s.r.o. na pozemek parc. č. 916/121, k. ú. Podolí nad Olšavou pro stavbu „Distribuční plynovod pro 

výrobní a provozní halu, Podolí“. 

15/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro pana Antonína Křiváka, Podolí čp. 94, ve výši 

7 000,- Kč k hrazení nákladů spojených s jeho účastí na Mistrovství Evropy 2013 ve sportovní 

střelbě. 

16/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost ředitelky Základní a Mateřské školy v Podolí Mgr. Jančářové o 

doplacení úvazku paní Jindřišky Švachové ve výši 40.000,- Kč.   

17/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku pana Jaroslava Štěrby ve výši 9.000,- Kč, plus DPH, 

na provedení úpravy polní cesty do lokality Lipiny. 

18/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro zajištění dopravní obslužnosti měst a obcí 

Zlínského kraje poskytnutý Krajskému úřadu Zlínského kraje na rok 2013 ve výši 60.200,- Kč. 

19/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo podporu projektu „ Rozšíření odděleného sběru odpadu v regionu 

Uherský Brod a rozšíření kapacity kompostárny “, předloženého firmou Rumpold Uherský Brod, 

s.r.o. 

20/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu uzavřenou s manželi Marií a Pavlem Havránkovými 

na nájemní byt v Podolí čp. 288 do 31. 3. 2015. 

21/20/2013 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu Obce Podolí jednáním s Úřadem práce v Uherském Hradišti 

ve věci získání finančního příspěvku na zaměstnávání občanů, kteří jsou vedeni v seznamu zájemců 

o zaměstnání. Starosta obce byl současně pověřen uzavřením pracovních smluv s maximálně 5 

občany Podolí v případě, že na ně Úřad práce poskytne požadovaný finanční příspěvek. 

22/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo Provozní a návštěvní řád dětského hřiště Záhumní. 

23/20/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č. 1 Obce Podolí na rok 2013. 

24/20/2013 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídku na obstarání prodeje akcií České spořitelny, a.s. 
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25/20/2013 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí o 

rekonstrukci zpevněné plochy u stavby nové kaple. Žádost bude zastupitelstvem obce posouzena až 

po prověření možností k získání státních nebo krajských dotací na uvedenou stavební akci a 

prověření možnosti jejího spojení s rekonstrukcí chodníku umístěného mezi hlavní silnicí v obci a 

ulicí Záhumní. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


