
 

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva Obce Podolí 

konaného dne 24. 6. 2013 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

 

 

1/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo program 21. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana 

Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Ježíka a pana Jakuba Rýpala, členy 

návrhové komise Ing. Dagmar Vackovou a Ing. Jaromíra Hastíka. 

2/21/2013 

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

Podolí č.j. MV-9687-3/ODK-2012 vykonané Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly 

s tím, že schválilo návrh opatření k odstranění nedostatků, které  předložil starosta obce Podolí. 

3/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na činnost Tělovýchovné jednotě Podolí ve výši 

100 000,-Kč, ČOS Sokol Podolí 10 000,-Kč, Základní organizace Českého svazu chovatelů Podolí 

6 000,- Kč, Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí 40 000,-Kč, OS Podolané 8 000,-

Kč, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Podolí 8 000,- Kč, OS Folklor a kultura 

v Podolí 8 000,- Kč. 

4/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Josefa Fiksela o umístění elektrického ohradníku na 

pozemek p.č. 4989, k.ú. Podolí nad Olšavou který je v majetku Obce Podolí s tím, že vybudované 

zařízení bude v souladu s platnou legislativou. 

5/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek Obce Podolí, jako členské obce  Mikroregionu 

Dolní Poolšaví, svazku obcí pro  rok 2013 ve výši 17.200,- Kč. 

6/21/2013 

Zastupitelstvo obce stanovilo podmínku, aby před podepsáním kupní smlouvy s panem Antonínem 

Podškubkou, Uherské Hradiště – Vésky na pozemek parc. č. 5791, k. ú. Podolí nad Olšavou, byla 

vyřešena majetková práva k vzrostlým stromům, které se na předmětném pozemku nachází.  

7/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo termín hodů v Podolí na den 19. 10. 2013. 

8/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo panu Ondřeji Štěrbovi prodloužení termínu kolaudace rodinného 

domu na parcele p.č. 650/36 do 31.12. 2013. 

9/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo paní Ludmile Anikej ukončení nájmu za užívání obecního bytu 

dohodou k 31. 5. 2013. 

10/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo panu Ondřeji Duháňovi prodloužení nájmu obecního bytu do 30. 9. 

2013.. 

11/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Milady Snopkové o přidělení bytu pro občany 

s vymezenými příjmy s tím, že doba nájmu činí 2 roky. Podmínkou přidělení bytu je celková 

soběstačnost žadatelky o byt. 

12/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Kunovice 

ve výši 20 000,- Kč. 
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13/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na pozemek  p.č. 410/8, k.ú. Podolí nad Olšavou. 

Prodávajícím je paní Ludmila Jarolímková. Kupní cena pozemku je 10,-Kč/m
2 

s tím, že náklady 

spojené s převodem pozemku platí kupující. 

14/21/2013 

Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku firmy Grafiko, s.r.o. týkající se využití předkupního práva 

na  pozemek parc.č. 4137, případně jeho částí, k.ú. Podolí nad Olšavou.
 
 

15/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo Nařízení Obce Podolí č.1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. 

16/21/2013 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarosty obce o připravované výměně oken 

v budově  základní školy a současně jej pověřuje zastupováním Obce Podolí ve vztahu k firmě, 

která bude výměnu oken provádět. 

17/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na využitelné složky 

komunálních odpadů s firmou EKO-KOM,a.s. 

18/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu s firmou Lubomír Straka – FLORA SERVIS, 

týkající se darování části vybavení dětského hřiště Dražné, mobiliáře v ceně 13.800,- Kč vč. DPH 

do majetku Obce Podolí. 

19/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo Provozní a návštěvní řád dětského hřiště Dražné. 

20/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr realizace nového veřejného rozhlasu v ulici Dražné II. s tím, že 

pověřuje  k dalšímu jednání v této věci místostarostu obce. 

21/21/2013 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost paní Lucie Raclavské o pronájem obecního pozemku 

5608, k. ú. Podolí nad Olšavou. 

22/21/2013 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost paní Zdenky Minaříkové na směnu pozemku s Obcí 

Podolí. 

23/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku k 31.12. 2012, závěrečný účet Obce Podolí za rok 

2012, včetně  zprávy o přezkoumání hospodaření  Obce Podolí za rok 2012 -  bez výhrad. 

24/21/2013  

Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Podolí, 

příspěvková organizace s tím, že výsledek hospodaření je ve výši 0,- Kč. 

25/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č.2/ 2013 – příloha č. 1 tohoto usnesení. 

26/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr opakovaného podání žádosti na výstavbu mokřadů v lokalitě 

obce Přední díly a Kačinec. 

27/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 

2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Dolní Poolšaví za rok 2012 – bez výhrad. 
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28/21/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí na roky  

2013 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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


