
 

USNESENÍ z 28. zasedání zastupitelstva Obce Podolí 

konaného dne 25. 6. 2014 v budově Obecního úřadu Podolí 
 

 

 

1/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo program 28. 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 Jakuba Rýpala. 

2/28/2014  

Zastupitelstvo obce neschválilo předání případu těžby dřeva v obecním lese nad povolený limit 

k prošetření Policií České republiky. Cena nadlimitního množství dřeva je 800,- Kč/m
3
. 

3/28/2014  

Zastupitelstvo obce schválilo, že nebude pro rok 2014 snižovat stávající výši finančního příspěvku 

z rozpočtu obce na činnost fotbalového oddílu TJ Podolí. 

4/28/2014 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádosti, které podala paní Lucie Raclavská. První žádost se 

vztahovala k povolení výjimky z režimu dopravního značení v ulici Pastviště, druhá žádost se 

vztahovala k odkoupení pozemku parc. č. 52/5 v k. ú. Podolí nad Olšavou. 

5/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 20 000, - Kč  pro Myslivecké sdružení 

Boří, na nutné opravy chaty v Lipinách, po  požáru způsobeném neznámým pachatelem.  

6/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo Ing. Josefa Píšťka jako nového lesního hospodáře Obce Podolí. 

7/28/2014  
Zastupitelstvo  obce schválilo Kulturně společenskou komisi Obce Podolí a Občanské sdružení 

Folklor a kultura v Podolí, jako organizátory letošních hodů v naší obci. 

8/28/2014  
Zastupitelstvo  obce schválilo smlouvu č. 13149256 uzavřenou se Státním fondem životního 

prostředí ČR o poskytnutí dotace „Obec Podolí – doplnění RBK a krajinné zeleně. 

9/28/2014  
Zastupitelstvo  obce schválilo přihlášku Obce Podolí do Svazu měst a obcí ČR. 

10/28/2014  
Zastupitelstvo  obce vzalo na vědomí rozhodnutí rady Zlínského kraje o přidělení dotace na pořízení 

nového územního plánu Obce Podolí. 

11/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Václava Závodného, Podolí čp. 128, o odkoupení 

obecního pozemku  parc.č. 3224/102, odděleného z pozemku parc. č. 3224/92  k.ú. Podolí nad 

Olšavou na základě geometrického plánu 462-15/2014  ze dne 13.2. 2014.  Cena je 150,- Kč/m
2
,  

to je celkem 7950,- Kč. Prodej tohoto pozemku žadateli a podepsání kupní smlouvy je podmíněno 

žadatelovým výlučným vlastnictvím sousedního pozemku parc. č. 11/2 , k. ú. Podolí nad Olšavou. 

Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. 

12/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Antonína Hrušky o odkoupení obecního pozemku  parc.č. 

650/82, odděleného z pozemku parc. č. 650/3  k.ú. Podolí nad Olšavou na základě geometrického 

plánu 482-144/2014  ze dne 6.6. 2014.  Cena je 150,- Kč/m
2
, to je celkem 41550,- Kč.  Náklady 

spojené s prodejem pozemku hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. 

13/28/2014 

Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku pana Vladimíra Erbena na odkoupení pozemků p.č. 4175 a 

p.č. 4276, oba ležící v k.ú. Podolí nad Olšavou za nabídkovou cenu 150,- Kč/m
2
. 
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14/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo podepsání  nové smlouvy č. OS201420002633 se společností EKO-

KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 

15/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo vystoupení obce Podolí z Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí 

k  31.12. 2014. 

16/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo nabídku PaedDr. Jiřího Jilíka na zakoupení 20 ks knihy Tajemství 

lásky. 

17/28/2014 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce vyhledáním osoby s níž by bylo možné uzavřít smlouvu, 

na základě které by vymáhala pro Obec Podolí dlužné částky za neplacení místních poplatků. 

18/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 3 000, - Kč pro Sdružení pro výstavbu 

kaple Svatého Ducha v Podolí na údržbu travnatých ploch nacházejících se v okolí kaple. 

19/28/2014 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k uzavření smlouvy s firmou, která by uskutečnila  

výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „ tůně a mokřady v Podolí“ s tím, že 

starosta obce bude pravidelně informovat zastupitelstvo obce o stavu věci. 

20/28/2014 

Zastupitelstvo obce stanovilo pro nastávající  volební období  2014 -2018 devět členů zastupitelstva 

obce. 

21/28/2014 

Zastupitelstvo obce neschválilo žádost pana Marka Ertelta o souhlas s nadstřešením parkovacího 

stání pro automobily dle přiložené projektové dokumentace. 

22/28/2014 

Zastupitelstvo  obce schválilo žádost pana Jiřího Kosinky o prodloužení termínu kolaudace 

rodinného domu do 30.9. 2015. 

23/28/2014 

Zastupitelstvo  obce schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření Obce Podolí  včetně přijatých 

nápravných opatření bez výhrad. 

24/28/2014 

Zastupitelstvo  obce schválilo závěrečný účet a účetní uzávěrku  Obce Podolí  za rok 2013 bez 

výhrad. 

25/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet a účetní uzávěrku SMO VM bez výhrad. 

26/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet a účetní uzávěrku Základní a mateřské školy, Podolí, 

příspěvková organizace, bez výhrad. 

27/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č. 4, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

28/28/2014 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost Zlínského kraje na zvýšení příspěvku od Obce Podolí 

na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 100,- Kč na jednoho obyvatele obce pro rok 2015. Žádost 

nebyla dále projednána, neboť zastupitelstvo Obce Podolí již na svém24. zasedání dne  6. 12. 2013 

schválilo vypovězení předmětné smlouvy s účinností k 31. 12. 2014. 

29/28/2014  
Zastupitelstvo  obce schválilo zařazení obce Podolí do území působnosti MAS Dolní Poolšaví na 

období 2014 – 2020. 

30/28/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční částku 70 000,- Kč na rekonstrukci prostoru jeviště 

kulturního domu s tím, že za Obec Podolí bude jako stavební dozor odpovídat místostarosta obce. 
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31/28/2014 

Zastupitelstvo obce neschválilo uzavření smlouvy s Nezávislým charitativně-ekologickým 

sdružením AIDED-EU na umístění sběrné nádoby na použitý textil, obuv, oděvy a hračky v katastru 

naší obce. 

32/28/2014 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci  pana Martina Kováře o záměru úprav pozemků, 

které se nachází v blízkosti jeho domu čp. 303. 

33/28/2014  

Zastupitelstvo obce schválilo částku 10 000,- Kč na nákup 8 ks pánských košil do obecní půjčovny 

krojů. 

 

 

V Podolí  25. 6. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


