
 

USNESENÍ z 27. zasedání zastupitelstva Obce Podolí 

konaného dne 26. 3. 2014 v budově Obecního úřadu Podolí 
 

 

 

1/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo program 27. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana 

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

návrhové komise pana Pavla Podškubku. 

2/27/2014  

Zastupitelstvo obce schválilo doplnění návrhové komise o pana Libora Hanáčka po té, co jako nový 

člen zastupitelstva Obce Podolí složil slib zastupitele. 

3/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční spoluúčast obce na veterinárním vyšetření zvířete sloužící k 

potvrzení příčiny jeho úhynu ve výši 5 000,- Kč. 

4/27/2014 

Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. na tvorbu a správu nových 

webových stránek Obce Podolí, kterou ke schválení předložil a doporučil starosta obce. Důvodem 

neschválení bylo konstatování přítomných členů zastupitelstva obce, že do příštích voleb do 

zastupitelstva Obce Podolí zbývá už jen půl roku a že nově vytvořené webové stránky by nemusely 

vyhovovat nově zvoleným zastupitelům.  

5/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo výsledek výběrového řízení na pořízení územního plánu Podolí a 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Atelier Proregio s.r.o., Brno, cena 222 000,- Kč. 

6/27/2014 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s firmou, která předloží 

nejvýhodnější nabídku při  výběrovém řízení týkající se opravy střechy kulturního domu v Podolí. 

Současně  pověřuje místostarostu obce zastáváním funkce zástupce pro věci technické při provádění 

opravy uvedené střechy. 

7/27/2014  
Zastupitelstvo schválilo navýšení nákladů na opravu stropu jeviště kulturního domu v Podolí do 

výše 160 000, - Kč včetně DPH s tím, že na předmětné práce bude provedeno výběrové řízení. 

8/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Milady Snopkové o ukončení nájemní smlouvy ze 

zdravotních důvodů k  31. 3. 2014. 

9/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nové nájemní smlouvy s panem Ondřejem  Duháněm o 

přidělení bytu pro občany s vymezenými příjmy s tím, že tato nájemní smlouva bude uzavřena na 

období od 1.5. 2014 do 31. 10. 2014. 

10/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo změnu v nájemní smlouvě s panem Jiřím Šišákem na byt č. 277/2 

s tím, že tato nájemní smlouva bude uzavřena na období od 1.4. 2014 do 31. 3. 2016. 

11/27/2014  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost pana Michala Ambrose o přidělení bytu pro občany 

s vymezenými příjmy. 

12/27/2014 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost vedení  TJ Podolí o opravu střechy fotbalových kabin 

s tím, že rozhodne ve věci výše uvedené opravy a další finanční podpory fotbalovému oddílu TJ 

Podolí  až na základě výsledků mužů v soutěži  jarní části  fotbalové sezony  2013/2014. 

Podmínkou TJ Podolí  pro stávající výši finanční podpory od obce Podolí je, aby oddíl mužů v jarní 

části sezony 2013/2014 získal alespoň 60% bodů ze všech soutěžních zápasů. Komplexní oprava 

střechy bude řešena v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi. 
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13/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 7 000, -  Kč na údržbu zelených ploch do 

30. 6. 2014, kterou poskytne Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí. 

14/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo vypovězení stávající rámcové smlouvy a uzavření nové rámcové 

smlouvy s J&T Bankou, a.s. na uložení volných finančních prostředků Obce Podolí ve výši 

2 500 000,- Kč na termínovaný vklad. Doba uložení bude 12 měsíců, úroková sazba 2,1 % p.a.  

15/27/2014 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce, aby ve spolupráci s účetní obce vypracoval přehled 

nezaplacených místních poplatků, který předloží na příštím zasedání zastupitelstva obce k přijetí 

příslušných opatření. 

16/27/2014 

Zastupitelstvo obce neschválilo žádost paní Lucie Raclavské o odkoupení pozemku parc. číslo 52/5 

s tím, že výše uvedený pozemek nelze prodat, jelikož je veden jako účelová komunikace, která vede 

souběžně s hranou tohoto pozemku  a v případě potřeby rozšíření stávající účelové komunikace by 

se uvedený pozemek použil k výše uvedené  stavební úpravě účelové  komunikace. 

17/27/2014 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost pana Václava Závodného na odkoupení části pozemku 

parc. č. 3224/102 sousedící s pozemkem parc. č. 11/2. 

18/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost o výmaz předkupního práva vedeného v prospěch Obce Podolí 

na pozemek parc. č. 650/30 a parc. č. st. 438, k.ú. Podolí nad Olšavou. 

19/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost o výmaz předkupního práva vedeného v prospěch Obce Podolí 

na pozemek parc. č. 650/29 a parc. č. st. 435, k.ú. Podolí nad Olšavou. 

20/27/2014 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o řízení ve věci změny užívání části pozemku par. č. 

4328, k. ú. Podolí nad Olšavou. Předmětná část uvedeného pozemku o výměře cca 10 600 m
2
 bude 

převedena z lesního pozemku na pastvinu nebo louku. 

21/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo prodej dřeva z obecního lesa tzv. samovýrobou následovně: 

- pan Alois Jakšík 5m
3 
smrku za cenu 400,- Kč/m

3 
a dalších  10 m

3 
smrku za cenu 800,- Kč/m
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- Ing. Vladimír Mana 2,5 m
3 

smrku za cenu 400,-Kč/m
3 

- pan Libor Kryštof  2,5m
3 

smrku, příp. borovice za cenu 400,- Kč/m
3 

22/27/2014 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o postupu při výkupu pozemků 

v lokalitě Dražné a o možných variantách budoucí zástavby rodinnými domy. 

23/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč Domovu pro osoby se 

zdravotním postižením Na Bělince 1492, Kunovice, pro zajištění slavnostní akademie a benefičního 

koncertu, které se budou konat 22. a 23. května 2014 při příležitosti oslav 20 let svého  trvání. 

24/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo měsíční odměnu  novému členovi zastupitelstva Obce Podolí a 

současně předsedovi  kontrolního výboru panu Liboru Hanáčkovi ve stejné výši jakou mají ostatní 

členové zastupitelstva obce, tj. v celkové výši 1 200,- Kč za kalendářní měsíc.Tato odměna bude 

vyplacena již za měsíc březen 2014. 

25/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Oblastní charitě Uherské 

Hradiště  na provoz služeb poskytovaných v roce 2014. 

26/27/2014 

Zastupitelstvo obce neschválilo finanční příspěvek na nákup elektrického polohovacího lůžka 

v hodnotě 25.000,- Kč z rozpočtu Obce Podolí  pro Uherskohradišťskou nemocnici, a.s. 
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27/27/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č. 3/2014, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

 

V Podolí  26. 3. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

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


